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PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PADA KOPERASI 
PRIMER UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 

 
 

 

ABSTRAK 

 

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. 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. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan laporan 
keuangan tahunan pada Koperasi Primer UPN “Veteran” JawaTimur 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, 
dengan menggunakan metode studi kasus. Lokasi penelitian ini adalah di Surabaya 
tepatnya di Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar. Penentuan informan ditetapkan 
dengan menggunakan teknik snowball sampling. Teknik analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan aktivitas Data Reduction 
(reduksi data), Data Display (penyajian data) dan Conclusion Drawing/Verivication.  

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Koperasi Primer UPN “Veteran” 
Jawa Timur dalam mempertanggungjawabkan kinerja koperasi selama satu periode 
yang telah diterapkan dalam laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Arus 
Kas, dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha namun sudah menyajikannya catatan atas 
laporan keuangan serta sudah adanya pengungkapan informasi yang tentunya 
dibutuhkan oleh anggota sebagai bentuk penjelasan. 
 
Keyword:  Koperasi, Laporan Keuangan, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. 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.(Baswir 2000:181) 

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 1954 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.(Anogara, 2003:2) 
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  Berbeda dengan perusahaan komersial, khususnya perseroan terbatas dan 

filma 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. (Hamzah:2007) 

Menurut pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 

1998), disebutkan bahwa karateristik 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. (Anogara, 2003:2) 

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 
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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 satu pengertian terhadap laporan keuangan akan menghasilkan keputusan 

yang salah. (Baswir, 1997:97-107) 

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 (Rudianto, 2010 : 13). 

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 
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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. (Rudianto : 13)  

Prinsip di Indonesia prinsip akuntansi ini disusun dalam Standar Akuntansi 

Keuangan SAK (2007:7). Standar akuntansi 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 

diIndonesia, 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, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan Sisa Hasil Usaha (SHU) 

belum dibagi. (Tunggal 2002:6) 
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Laporan Keuangan tentang akuntansi perkoperasian merupakan standar 

khusus yang mengatur tata cara penyajian laporan keuangan bagi badan usaha 

berbentuk koperasi. 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. (Tunggal 2002:10) 

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 

Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tutup Buku Tahun 2011 Primer 

Koperasi UPN “Veteran” Jawa Timur belum menyajikannya catatan atas laporan 

keuangan. Seperti yang telah dijelaskan pada penelitian terdahulu oleh Welita 

(2011:79) catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat : 

a. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai pengakuan pendapatan dan beban 

sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota, 

kebijakan akuntansi tentang aset tetap, penilaian persediaan, piutang. Dasar 

penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota. 
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b. Pengungkapan informasi lain antara lain: kegiatan atau pelayanan utama 

koperasi, aktivitas koperasi, ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul, 

pengklasifikasian piutang dan utang, pembatasan penggunaan dan rasio atas 

aset tetap, aset yang dioperasikan oleh koperasi, aset yang diperoleh dengan 

hibah, pembagian sisa hasil usaha, hak dan tanggung jawab pemodal modal 

penyerta, penyelenggaraan rapat anggota, serta keputusan-keputusan penting 

yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan 

keuangan. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul: “PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN 

PADA KOPERASI PRIMER UPN “Veteran” Jawa Timur”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka 

rumusan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 

Bagaimana Penerapan Laporan Keuangan Tahunan Pada Koperasi Primer UPN 

“Veteran” Jawa Timur? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang telah dilakukan adalah 

untuk mengetahui : 

Untuk mengetahui bagaimana penerapan laporan keuangan tahunan pada 

Koperasi Primer UPN “Veteran” Jawa Timur. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, yaitu: 

a. Kegunaan praktis 

1. Pengurus koperasi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan usaha sehingga tujuan 

koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya akan tercapai. 

2. Masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagian informasi bagi 

masyarakat agar lebih berpartisipasi secara aktif dalam memajukan 

pertumbuhan ekonomi koperasi. 
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b. Kegunaan akademis 

1. Peneliti, dapat digunakan sebagai sarana untuk menelaah sejauh mana 

fungsi pengetahuan yang telah diberikan dibandingkan dengan penerapan 

ilmu dalam praktek. 

2. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan Fakultas 

Ekonomi UPN sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan 

mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang serupa dimasa 

mendatang, serta diharapkan mampu memberikan umpan balik bagi 

perguruan tinggi untuk dapat menghasilkan akuntan-akuntan yang 

berkualitas. 

1.5. Ruang Lingkup Pembahasan 

  Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulis membatasi ruang 

lingkup permasalahan hanya mengenai pos-pos yang tampak pada laporan 

keuangan yang digunakan oleh koperasi yang bersangkutan. 
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