
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah

pembangunan manusia seutuhnya yang bertujuan untuk mewujudkan Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam melaksanakan pembangunan yang

berkesinambungan, bangsa Indonesia memerlukan dana yang cukup besar bukan

hanya mengandalkan sumber pemerintah saja tetapi juga partisipasi masyarakat

melalui pihak swasta dalam menggerakkan perekonomian, banyak cara melakukan

investasi, salah satu instrumennya adalah melalui koperasi sebagai salah satu

instrumen investasi yang sangat populer, terutama pada masyarakat yang memiliki

modal investasi kecil.

Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan

nasional, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah bagi perekonomian

rakyat. Kebijakan pemerintah tersebut sesuai dengan isi UUD 1945 pasal 33 ayat 1

yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan

asas kekeluargaan. Oleh karena itu, peran koperasi harus tampil sebagai organisasi

yang dapat mengumpulkan dan membentuk kekuatan ekonomi bersama-sama agar

dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya. Berbeda dengan perusahaan komersial, khususnya perseroan terbatas dan

firma yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki modal cukup besar untuk



memulai usaha, koperasi biasanya didirikan oleh sekumpulan orang dengan modal

kecil, jadi dalam koperasi selalu ada unsur sosial maupun unsur ekonomi. Dikatakan

memiliki unsur ekonomi karena sebagai sebuah badan usaha koperasi harus

beroperasi layaknya perusahaan komersial. Dikatakan memiliki unsur sosial karena

bertujuan meingkatkan kesejahteraan para anggotanya. Karakteristik utama koperasi

yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki

identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik

sekaligus pengguna jasa koperasi. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama

oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama

dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa

disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil anggota

tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen

berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota.

Pada umumnya orang menganggap koperasi adalah sebagai organisasi sosial,

yaitu melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak mencari keuntungan. Ada juga yang

mengatakan bahwa koperasi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya saja.

Dan yang lebih ekstrim mengatakan bahwa koperasi itu hanya kemakmuran

pengurusnya saja. Ini anggapan atau pemikiran yang keliru. Karena sebenarnya

koperasi adalah bentuk kegiatan usaha yang paling ideal di mana anggotanya, juga

bertindak sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sekaligus sebagai pemilik.

Koperasi merupakan bentuk usaha yang syah, yang keberadaannya diakui dalam

UUD-1945. Awalnya keberadaan koperasi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan



pokok para anggotanya, sehingga hanya ada koperasi konsumsi atau single purpose.

Namun dalam perkembangannya fungsi koperasi menjadi bermacam-macam antara

lain sebagai tolak ukur kegiatan usaha, sebagai bentuk usaha baru, dan sebagai

alternatif kegiatan usaha.

Sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial, koperasi memiliki banyak

perbedaan dengan bentuk perusahaan lainnya, namun bila dilihat dari segi

kebutuhannya terhadap jasa akuntansi, koperasi juga membutuhkan jasa akuntansi

baik untuk mengolah data keuangan guna menghasilkan informasi keuangan sebagai

dasar pengambilan keputusan ekonomi maupun untuk meningkatkan mutu

pengawasan terhadap praktek pengelolaan usahanya. Laporan keuangan sebagai

sumber informasi harus dapat dimengerti oleh para pemakainya, terutama bagi pihak

yang berkepentingan atas laporan keuangan koperasi seperti bank, kreditur, kantor

pajak, calon anggota, dan anggota serta pihak lainnya yang berharap agar Koperasi

Primer sebagai salah satu jenis koperasi yang menerapkan Standar Akuntansi

Koperasi. Oleh karena itu pemahaman mengenai laporan keuangan sangat penting,

sebab salah pemahaman terhadap laporan keuangan akan menghasilkan keputusan

yang salah.

Dalam laporan keuangan tercatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi

selama satu periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh

sebagai anggota koperasi selama satu periode dengan SHU yang diperoleh sumber

daya ekonomi yang dimiliki dan dapat diketahui pula kewajiban dan kekayaan

bersihnya. Dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi dihadapkan pada



kemungkinan bahaya penyimpangan, dan ketidaktepatan. Untuk meminimumkan

bahaya ini, profesi akuntansi mengesahkan seperangkat standar dan prosedur umum

yang disebut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Menurut penerapan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan koperasi dapat benar-benar terlaksana,

maka dalam koperasi perlu adanya sistem pengendalian interen.

Dilaksanakannya sistem pengendalian interen pada koperasi dimaksudkan untuk

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan menejemen. Sistem

pengendalian interen yang baik akan menjamin kekayaan para investor dan kreditur

yang ditanam dalam koperasi dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat

dipercaya. Di Indonesia prinsip akuntansi disusun dalam Standar Akuntansi

Keuangan SAK, standar akuntansi keuangan adalah pedoman pokok penyusunan

dalam penyajian laporan keuangan yang harus diacu oleh setiap perusahaan dalam

penyusunan laporan keuangannya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah

profesi akuntansi di Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi

Indonesia tentang akuntansi perkoperasian, sebagai suatu penyelenggaraan koperasi

di Indonesia, utamanya dalam hal prinsip-prinsip akuntansi yang perlu diterapkan

dalam penyajian laporan keuangan koperasi. Penerapan Laporan Keuangan Koperasi

yaitu tentang akuntansi perkoperasian diwujudkan dalam bentuk penyajian laporan

keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan

promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Untuk penyajian

neraca, komponen-komponen terdiri dari aktiva kewajiban dan ekuitas. Ekuitas



terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, modal penyertaan,

modal sumbangan, cadangan dan Sisa Hasil Usaha (SHU) belum dibagi. Dengan

mengacu pada standar akuntansi perkoperasian diharapkan dari segi pelaporan

keuangan maupun pelaksanaan aktivitasnya, koperasi dapat bertindak secara lebih

efisien dengan suatu tingkat keseragaman dari segi perlakuan akuntansinya. Dengan

adanya standar secara khusus ini juga diharapkan pengungkapan dan informasi yang

dihasilkan dari pelaporan keuangan bisa lebih berguna bagi pemakai laporan

keuangan. Akuntansi perkoperasian diwujudkan dalam bentuk penyajian laporan

keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan

promosi anggota dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas Tutup Buku

Tahun Koperasi Karya Mandiri Air Molek dibutuhkan laporan promosi ekonomi

anggota untuk tutup buku tahunan, yang dimuat dalam laporan keuangan tahunan

koperasi sesuai dengan ketetapan PSAK No 27.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan

penelitian dengan judul: “PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

PADA KOPERASI KARYA MANDIRI AIR MOLEK”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan yang

dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : Bagaimana Penerapan Laporan

Keuangan Tahunan Pada Koperasi Karya Mandiri Air Molek.



C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang telah dilakukan adalah

untuk mengetahui bagaimana penerapan laporan keuangan tahunan pada Koperasi

karya Mandiri Air Molek sudah sesuai atau tidak dengan Standar Akuntansi

Keuangan perkoperasian.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis untuk menambah ilmu dan wawasan tentang bagaimana penerapan

laporan keuangan.

b. Bagi koperasi diharapkan dapat menambah dan memberikan informasi bagi

koperasi dalam melaksanakan penerapan laporan tutup buku tahunan.

c. Bagi peneliti lainnya sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti yang

ingin melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penulis melaksanakan penelitian pada Koperasi Karya Mandiri Air Molek, yang

terletak di jalan Jend Sudirman Air Molek I kec PasirPenyu, sehubungan dengan

penelitian, penulis juga pernah praktek kerja lapangan di Koperasi Karya Mandiri Air

Molek pada bulan juli dan berakhir bulan agustus tahun 2013, selama praktek penulis

juga tertarik mengambil judul yang berkaitan dengan Koperasi Karya Mandiri Air

Molek ini.



2. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Koperasi Karya Mandiri Air

Molek yang sudah jadi dalam bentuk Laporan Keuangan, dan laporan pendukung

lainnya yang berhubungan pada Koperasi Karya Mandiri yang diperoleh dari

pimpinan dan pihak Koperasi Karya Mandiri Air Molek.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa

keterangan lisan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai dan menanyai beberapa

pengurus Koperasi Karya Mandiri Air Molek yang bersedia untuk ditanyai mengenai

data Koperasi Karya Mandiri Air Molek yang dibutuhkan penulis.

b. Dokumentasi

Dengan mengutip secara langsung data yang dimiliki oleh Koperasi Karya

Mandiri Air Molek seperti data Laporan Keuangan dan struktur organisasi.

c. Pustaka

Pengumpulan data dengan bantuan studi dan sumber-sumber lainnya yang ada di

buku-buku yang diperlukan yang berhubungan dengan judul penelitian.



E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya mengenai penulisan Laporan Kerja Praktek ini, berikut ini

penulis menyajikan sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan ruang

lingkup pembahasan.

BAB II : GAMBARAN PERUSAHAAN

Merupakan gambaran umum mengenai keadaan perusahaan seperti

sejarah Koperasi Karya Mandiri, loaksi dan lainya mengenai Koperasi

Karya Mandiri Air Molek.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis akan menguraikan teori yang berisikan tentang

pengertian, penjelasan dari judul yang dikemukakan penulis.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran dari

hasil penelitian.


