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Abstract
Cooperattve efort is directly related to business interests of members lo improve

the business and welfare o-{ members. Like other business enfitte"', cooperafives can make
e-fforts as other business enfifies, such as trade, manufacturing, financial services, ctnd

financing, insurance services, transporlafion services, professional services, and other
services. Accounring treatmenl arising from lransacrions between the cooperalive
relationship with its members and olher transaction- spesifc cooperative business entity
shqll be gided by PSAK No 27, while a general nature are treated with reference to the
other PSAK. This situation may creote a less cooperative mono7ement understand how to
make proper accounting in accordance with PSAK. It is mainly experienced by medium and
small cooperafives located in rural or small town.

Keyword: Accounfing Basis, Revenue and Expense Recogntion, Asset, Liability, Eqttity, and
Fi nanci a I Reporti n g C oope ra fiv e.

I. Pendahuluan
A" Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip koperasi koperasi dan
kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat
:rekitarnya. sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas
kekeluargaan. Koperasi memiliki karakteristik utama yang membedakannya dengan badan
usaha lain yaitu adanya rdentitas ganda (the dual idennry of member) pada anggotmrya.
Anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (user own
oriented firm\.

Laporax keuangan menvediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja
serta perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah
dilakukan manajemen- atau pertanggunglawaban manajemen atas sumber daya yang
dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan koperasi yang disusun berdasarkan PSAK,
akan membuat informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami. mempunyai
relevansi, keandalan, dan mempunyai daya banding yang tinggi. Sebaliknya jika laporan
keuangan koperasi disusun tidak berdasarkan standar dan prirsip yang berlaku, dapat
menvesatkan penggunanya.

B. Fokus penelitian
Perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan

anggotannya dan transaksi lain yang spesifik pada badan p5rha koperasi berpedoman pada
FSAK 27, sedangkan yang bersifat umum diperlalmkan dengan mengacu pada PSAK yang
lain. Keadaan ini mungkin membuat manajemen koperasi menjadi kurang mengerti
bagaimana membuat pembukuan seera benar sesuai dengan PSAK. FIal tersebut terutarna
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dialami oleb kopcrasi mellengab dan kecil yang berlokasi dl dcsa amu tt kota kcc」 . Yang

mettadi fOkus pendiuan dalam hal hi adahh praktek akuntansi dan Pchporan keuangan

kopera31

Co  Rumusan Masalab
Berdasarkan latar bclakang dan fokus penclitian terscbut は a beHkut lni dibuat

l ti●■:Pcrumusan FFlaSalahi

l  Bagalmna praktck akuntansi yang ditcrapkaD pada kopcrasi?

2. Baga―lla standar akuni,nsl dalaln pelaporall kellangln pada kopcrasi?

D.  Tujuan Pene題 tian

Setelah mclakukan kaJiall lllla_SJah,sclallJutllya ttlakukan rtullusan atas pcrlllas」 allall

yallg tettadi,be」 mt hi akan dbuat suam ttuan da五 pend■ねn ini,antara lah adalall

l=キ)ag」 bc五 ht:
l  Untuk lnengetahui praktck akllntansi yan3 diterapkan pada koperasi

2_  Untuk mencntukan standar akuntansi dalaln pelapoΠ m keuangan fang dapat

diterapkan pada koperasI

Eo   Manfaat Penelitiall

l  Bagi Kopcrasi

Penelitiall hi diharapkan llllampu mcmbc五kan sumb肛8an pcmikiran dan b」睦m
IIlasukan unalk lcbih mengetahui besarnya mnfaat mempcl可 面 praktek akuntansi

dan pclaporan kcuangall koperasi secara nyata dcngall berFDCdOman pada PSAK 27.

2_Bagi Universitas

MembeHkan hasil inforrFaSi aktual tcntallg koperasi, s(〕 hlngga pcrguruan tinggi

khususnya progrtt studi akuntarLSi UPN`iVetcran"Jawa tilnur bisa rnenJadi mitra

dalanl pcngcmbangan tcoH tcntang PS′」K27_
3  Bagi Penulis

Sebagai saralu untuk mcnctapkan dan mengaplikasikan tcoH― tcoH 、ang tclah

dipcrolch da五   sumbcr― sumber iain schingga bcrFnallfaat bagi pihak yang
llCllllerlukan.

11.   Studi Kepustakaan

A. BЖis Akuntansi

Basis antansi yallg disyaratkall dalam menll■ lsun laporan kcuangaЩ

termasuk kopcrasi adalah basis ttal Pendapatan dilaporkan pada peHodc(五 lllana

pcndapatan diperolch(θα″
`の

 Beball dilapork〔 m pada pe五 odc dimala beban
terscbut dialam(ノ ″ε夕/raの dalaln mendapatkan pcndapatan_

lL. Pengakuan Pendapatan dall Penetapan Beban Koperasi
Pendttatan kOperasi yang bcrasd daH transaksi dengan al1330ta dcngan

■on anggota diaklli sebag西 pendapatan oettu」 an)darl dibporkall terpも ah dari

partisipasi anggott dalam laporan perhltungall hasil usalla sebesar nilal transaksi

dengan non―anggota diakui sebagailaba atau rugi kotor dengan non― anggcDta.

Bcban usaha dan beban― beban perkopcrasian hartls disallkan tcrplsah dalam

laporan perhitungan hasil usaha. Bcban pcrkopcrasian adalah beban― bcban yang

dikeluarkan olch baann usaha koperasi yang tidak dlkeluarkan olch badan usaha

dengan bentt laln_

Pendapatan dan beban bunga yttg umbul daklli secara accttl(α θθ″α′

みαSな)kecuali pcndap21,n dari krcdit dan aktiva procluktif la血 ya,ang`功ο′

′θ//a″溜ブ4g''.Pcndapatan dari」 dva yang′ο′′θψ″燿′77g hanya bolch dakui
apab」a pendapatan tersめ 世 benar― bellar telah dite■ ma

Bёban bunga terdi壷 atas beban bunga dall beban lain yang dikeluarkan

SCG田■ langsung,dalaFn ram penghimpllnAn Hnnn ters(も ut seperti h鎖 上」し premiフ

裁艶轟skonto da五 kontrak ttalltt dalarn rallgka pendalmn働 潤Fttg).

PROCEEDING―,物
"麟

り 難 ″籠む
“":グ

ー6 0tro6″ 2011

1SBN:978‐ 602-9188-38-7
ノ等 イ6



鳳
電肥 t滋棚Ⅷ 淵 躙 爛 I⑧

C. Perlakuan Aktiva
Terdapat dua metode akuntansi urtuk mencatat piutang yaag diperkirakan

tidak tertagilr, ya,tu mstode penyisihan dan metode penghapusan langsung. Metode
penyisihan piutang tak tertagill dilakukan dengan cara membuat perkiraan piutang
tak tertagih di muka sebelum piutaag tersebut dihapus, sedangkan metode
penshapusan langsung mengakui beban hanya pada saat piutang tersebut dianggap
benar-benar tak tertagih.

lnvestasi jangka panjang harus dicatat pada neraca berdasarkan biaya
perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jarrgka panjang menunjukkan
penururuul nilai di bawah biava perolehan secara signifikan dan permanen. Apabila
penurunan nilai tersebut terjadi, maka perlu dilakukan penyesuaian atas rulai
investasi tersebut.

Akriva tetap adalah aktiva benvujud yang diperoleh dalam bentuk siap
pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi
perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal
frerusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun dengan syarat:
l. Besar kemungkinan (probable) bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan

datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam
perusahaan,

2. Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal.
Harga perolehan aktiva terdiri dari harga belinya dan setiap biaya yang

dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi
yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan
dikurangi setiap potongan dagang dan rabat.

Masa manfaat aktiva ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan
oleh perusahaan. Estimasi tnasa manfaat dipertimbangkan berdasarkan pada
pengalaman perusahaan dengan aktiva.

Metode pencatatan piutang yang diterapkan adalah metode penghapusan
tidak langsung. Suatu estimasi dibuat menyangkut perkirznn piutang tak tertagih
dari semua penjualan kredit atau dari total piutang yang beredar. Estimasi ini dicatat
sebagai beban dan pengurangan tidak Iangsung terhadap piutang usaha (melalui
kenaikan akun penyisihan) dalam periode dimana pen3ualan itu dicatat.

D. Perlakuan Kewajiban
Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui

:;cbagai kervajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan uegggal jatuh
temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

E. Perlakuan Ekuitas
Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki

karakreristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan rvajib diakui
sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
Cadangan adalah bagian dari srsa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Pembentukan cadalgan
dapat ditujukan antara lain untuk pengembangan koperasi- menutup resiko kerugiarl
dan pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. Tujuan
penggunaan cadangan tersebut han:s dijeiaskan dalam catzlLarr atas laporan
keuangan.

Pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan
koperasi diatas jumlah sippanan pokok- simpanan r.valib dan simpanan lain-lain
dibebankan pada cadangan.
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F, Laporan Keuangan KoperasI
Laporan kcuangan kopcrasi mdlpul Ncra吼 Pcrhitungan IIas」 Usaha,

Laporan Anls Kas,Laporaln Promosi Ekonollu AIlttota,(lall Catatan atas Laporan

Kcuany遺 _

IIIo   Ⅳretode Penelitian&Teknik Pengumpulan Data
Penclidall lnl mcnttunaL田 metodcグノsた″ρげθなフわ″イ dimna pcnclid

mcnggdi Lttrlnasi―ulforrnasi tentarlg basヽ ak■ ntallst pengakuan pendapatan dan

penctapall betan kopcrasi,penakuan aktlvち pcJttala kcwaibtt Pcrlakuall
cquitas, dall laporan kcuan3an kopcrasi Ptter UPN `(Vcteran'' Jam. Hbsil
penditian selttjutnya dibandhgkan dcngan並 コdar akllnぬ nsi yang berkaitan.比 鴻il

penelitian didisknpsittm schln33a mampu mcnJelaskan praktek akuntansi yang

ditcrapkan dl Koperasi dan standar akun故 】■si dalanl pclaporan kcuangan pada
Koperasi Pimcr LPN``Vctcran''Jatim_

IV.   Hasil dan Pembahasan
RunI;ht Mttya KccalnatanKopcrasi yang bcrkcdudukan di Jl  Raya

Cunung ttyaI Sumbaya」 awa Tiinur tclall mcndapat pengcsnhnn scbagal badan

hukum dcnga■ nomor 6574A/BH/1189 pada tangga1 22 November 1995 oleh
rDcpartcmm Kopcrasi dan Pcmbinaan Pcngusaha Kecil Rcpublk lndonc8ia.

Kcgiatan tlsaha kopcrasi melipu百 :

] U正t Simpall Pittaln

2_  1」 nit Sillnpanan Sllkarcla

3.Unit Pittaman Barang
4 Unit Clcanhg Scrvlce
5 Unit Toko
6.Unit t“ copy
7 Unit Tmbak
8.Unit(■五mart

Analisis

A. Basis Akuntansi

hiStOFiS dan disaJikan scsuaiLaporan keuallgan disusull bcrdasarkan konscp nilai

fiengan Pernyataan Sttd劉「 Akuntansi Keuangan, scdangkall Laporan Arus kas disusun
1lcngan metode tidnk langsung yang(五 klasi■ kasikan dalarn aktilntas opcrasional,inves● si,

(1■F pcndanaan

Pcmakaiall basis akuntallsi olcL kopcrasi prirncr LIPN ``Vetcran'' Jatinl dcngan

inenggutta■l asllrnsi dasar yttg di離 面 olCh laporall keuallgan scbagaimalla tcrcantum
ittlaln kcrangka dasar penyusunan ann pcnya」 ian laporan keuallgan adalah dasar akrual.

Kopcrasi sudah mclakukan pcngakuan a餞 述 tc■ adlnya beban pcnyusutan atas ttk」va
ktap yang dimiliLnya Kopcrasi juga telall mempcrhitungkan beban piutang tak tertaglh

atau beban resiko bedit Perlakman lersebut telall scsuai dengani pHnsip akllntansi yang

bcrlaku umtlm tcninng pengak■ lan bcban yang diakui sccara ttal_

Koperasi telah mengadakan pcn}ishan atas kemungkinall piuわ ng yang tak tctth
ずいosT O,1%dari saldo piutangjasa a毬 30ta dan l%daH saldo pilltang non anggota pcr 31
:卜ξ●jmbcr_Persediaan barang dlcatat bcrdasttlan pada h″ ga perolehan sαnra peHo献
、c翼■ngkall peIBlain■ atas pcrscdlaarl bcrdasarkan mctodc FIFO.

鼻, Pengakuan Pendapatall dan Beban
Pendapatan koper8i yangヽ ●韓bul dari tralsよ si dcngan anggota dakui sebesar

panisipasi brutO.Pendapainn koperasi yang bcrasJ dari trans」 ksi dcngan non―anggota
diakui sebιEai pcndapatan lpCttuala)dall dilaporkan tcrpisah da五 partisipasi allggota

山 lam laporall pcrhimgan hasil usaba sebcsar nilai transaksi.Selisih antara pellttpat力 n dnn

beban pokOk廿
…

i dcngall nOn― allggota diakui scbag灘 laba atau mgl kotor dengan■ on―
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ang30ta. Beban usaha dan bcban― bcban pcrkopcrasian harus dlsa」 lkan terplsah dalarll

laporan perhlmgan hasil usaha

Bcball Dibayar Dlmt terdlrl dallぉ urasi dlbayar dllnuka dan scwa dibayar dimuka

Asllransi lncrupakan asuraIIsi kcFIlatian anggota yang mcrrllllki plnlarnan agar pmJalnan

tcrcover jika ada anttota yang mc」 nggJ.Prc面 asurand ttpotong pada saat anggota
mendapatkan pittarnan Dalam halini kopcrぉ i bckctta salrna dcnganノ 転uransi Bumi Putcra

C. Perlakuan Aktiva
Aktva tctOp rlinilal dcllgan harga perolehan dikrurangi akumulasi pen)usul,n dcngall

men摂聖nakan metodc ga五 s lurus(Stralght l″ inc Mcthod)Aktiva tctap yang dlmilikl olch
kopcrasi terdin dari gCduIIg Ch五 MarL peralatan clcaning scMce,pcralatan toko,pcralatan
pcrc(光虫aL pcralatan kontraktor,mcsin fotocopy,peralatan fotocopy,pcralalnn Giri Mart,
dan pcralalAn kantor. Aktiva tcrscbut tclah mcmcnuhi persyaratan unulk dよ elompokkan
,」bagai aktiva tctap yaltu:

a  BcnvTJuc aktiVa tctap yang dimiliki mcmpunyai、 、νJud Pasti Tallah,gedung,dall
inventaris yang dilniliki dapat dilihat bcntuknya, dapat diraba dan dirasakan

kcberadaannya
b   E)igunakan unmk kcgiaね n nomalぅ  aktiva tctap digllnakan untllk opcrasi nolHlal

l)erusahaan Tanah bcscrta gcdung dlgunakan untuk kantor pcrusahaan hvcntarls
kantor scpcrtl lemH arsip,mtta LmtOr,kOmputcr dall invcntarls lainnya digunakan

untuk mcndukung kcgiatan opcrasi pcrusahm tuJuan pcinilikan ini sudah ada dalam

pengertlan aktiva tetap perusahaan;

c Tidak ttmaksudkan untuk ttu』 .Tanah,3Cdung,dan inventans ttperoLh untuk
mendukung kegiatan opcrasi Kopcrasi Prlmcr LIPNV bukan untllk dttual kcmbali;

I   Mempunyai manfaat lebih dan satu tahun_ Manfaat kcckOnonlian dim旧 応a yang akan
datang yang bcrkaitan dengan aktiva tcrscbut kcmungkhan bcsar dapat ditc」 ma;

e Biaya perolchan aktiva dapat diukur secara alldal.Biaya perOlehall tanah,gedung,dall

invcntaHs dapat(五 ukur dcngan andal
Mtt manfaat dan nilai sisa aktiva ditcntukan bcrdぉ arkan lrlasa kcgunaan yang

diharapkan olch Koperasi. Estirrlasi IIlasa manfaat terscbut ditentukan olch Pcngurus

bcrdttarkan pcngalallnnよiva ymg seJcnis Hal terscblit su山 上 scsuai dcngan PSAK
No 16

Kopcrasi menggunakan mctode pcnシ 電sutall garis lurus untllk scmし la banguFlan dall
ilPγ cntaHs yang disusutkan  Pcnyusutall dcngan mcnggunakan nlctode ga● s lurus

18Fi10kasikan bcban pcnン uslltall yang sama tiap tah、 ln Pola pcmanねatall aktiva yang
itlsutkan sama tiap tahun. Jadi, pcnullnaan mctode tcrsebut slldah scsuai dengan tco五

ゅ4da landasan tcOH

ヽじct Tidak BcmlJud terdiH dari Franchisc ttall Sonwarc.Dall Asct Lain― lain tcrdin dari:

Asct non aktif berupa mcsin percctakan yang atta dl gudang kopcrasi namun tldak

tcrpよJ_Nilainya masing― masing scbcsar RP 42_000000,― pada tahlln 2010 dm 2009
Dcposit Pcmbayaran On Line lnvcstasi jallgka pcndek mcrupakall dcposit atas
pcmbayaran listrik dan tclpon secara onlinc scrta puisa clekthk sebesar Rp_

20000.000,―

:i:‐ tt口g Koperasi Pnmer UPN`Veteran"Jatim terdiH dan

Piutang Jasa Ang30ta merupakan pinJaman berupa uang mJ baik untuk modal keja
maupun untuk kcbutuhall konsumtif PiutaE jasa anggOta hi scbagian bcrasal da五

plllJarran bank dan sisanya daH perputaran silnpanan sukarcla ang30ta.Piutang」 asa
silnpanan dibe三kan kepada anggota dengan suku bunga antar 10° /m120/O dcllgan
tempo pinJaman alltara 12-6ρ  bulan Piutang ini dibcHkan kepada anggota dengan
Jarrulnn SKEP anggOta
Piuttt BaraIIg merupakan krcdlt barallg yang dapat dlangsur selama 10 bulan

dengan bunga l,50/。 /bulan scdangkan kredit laptop dibeHkan dengan temp0 12-24
bulan dengan bunga 12° /。 /bl」 an.Piutang ini diberikan tanpajalrunan_
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- Piutang Sementara merupakan pinjaman berupa uang tunai dengan tempo l-2 bulan

dan bunga 2o/Jbulut. Piutang ini diberikan tanpa jaminan.
Piutang Lain-lain Anggota merupakan piutang manta anggota yang tela-h keluar dari
keanggotaan. Piutang ini diberikan dengan jaminan Skep.

- Piutang Pinjaman Jasa Anggota Luar Biasa merupakan piutang anggota luar biasa
clr;ngan suku bunga dan tempo yang sama dengan anggota. Piutang ini diberikan
dengan jaminan sertifikat kendaraan maupun rumah.

- Piutang Cleaning Service merupakan piutang setiap satker atau fa.kultas atas jasa
penggunaar cleaning service sesuai dengan SPK yang telah disepalati setiap satker.

- Deposito
Berdasarkan keterangan diatas piutang dicatat saat timbuln'ga hak sedangkan hutaag

dicatat saat timbulnya kewajiban. Koperasi telah mengadakan penyisihan atas kemungkinan
1;iutang yang tak tertagih sebesar 0.1% dari saldo piutang jasa anggota dan l% dari saldo
piutang non anggota per 3l Desember.
D. Perlakuan Kewajiban

Koperasi telah membedakan kewajibannya menjadi kewajiban jangka panjang dan
kewaj iban j angka pendek.
i'1. rLvajiban Lancar terdiri dari :

;i. Simpanan Sukarela merupakan simpanan anggota yang mendapatkan bunga 10Yo per

, tahun.
b. Simpanan Deposito merupakan simpanan beberapa anggota yang mendapa*an bunga

10%oper tahun dengan tempo l2 bulan-
Hutang jaminan kantin merupakan uang jaminan para penyewa kantin.
Hutang pajak (PPN Keluaran). PPN keluaran timbul akibat penjualan Girimart.
Hutang Pph Badan (Ps 29) mempakan hasil perhitungan pajals terutang tahtman.
lrlutang jangka pendek lain-lain merupakan hutang atas pembelian barang dagangan
secara krcdit kepada PT Inti Cttwala

3  Hutang bank dall non bank.
Kc,vttiballjangka pttallg terdm da五 :

a  Hutang bank
b Hutangjangka pan」 ang hin4激 n^

E,  Periakuan Ekuitas

Silnpanan pokok al1330ta mcrtlpakall silnpanan yang harus dbayar anggota pada saat

i,nalilakali mellJad an330ta scbcsar Rp 50_000,―
Siinpanan pokok ag80ta luar biasa lllerupab silllpanan yang harlls dlbayar ang3ota

luar biasa pada saat pcrttnma kali mcttadi ang3ota scbesar Rp 200_000,―

Simpallan waib mcrupよ an simparlan yang hartls dlbayar anggota sctiap bulan scbcsar Rp

20.000,― bagi anggota golongan l dan II sebcsar rp 30 000,― bagi anggota golongan IΠ  ЯЯn

iV ttmpanan waib allggOta har Ыasa merulakall dmpanan yttg harus dbayar anggota
lllar biasa 6 bulall di depan sebesar Rp 120.000,― .Modal penyertaan paiisipasi anggota
mcrupakan modal donasi dan mantan rektor l■7N (`Veteran" Jatlln Sup町 o   4ヽodal

pcnyertaan partisipasi non ang80ta mcrupakan Fl10dal donasi dari PT.Coca Cola lndonesia.

F.  Perlakuan■・Iodal

lイOdal Fnerupakan kelcbhn sctoran sirnpallan pokok dan siinpanan lⅣ aJlb anggota baru

di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan waib ang30ta pcnd五 diakui sebagai

modal pcnyertaan partisipasi allg30ta Modal pcnycrtaan diakui dan dicatat sebesar jumlah

■ominal setoran.Dalam hal modal penyertaan yang diteriFlla Selain uang tunai3 maka modal
penyCrLaan tcrscbut dilulai sebestt harga pasar yang berlaku pada saat dteHma. h4odal

stmbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup resiko kerugian diakui sebagai
じkuitas. Sedangkan modal sumbangan yang substansmya merupakan pmJalnan diakui
ie■彎釦 kcwttban Jangka panJang.

Cadangall yang dibentuk dari SHU yang diperoleb setiap tahlln b」 個 yang dlmaksudkan
untllk pemupukan mOdal pcngcmbangan usaha dan untuk mcnutup resiko kerugian
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1■■rupakan baglan dai ckuitas Scbagai bagian daH ckultas,cadangan berpcnganlh tcrhadap

total nilai kckayaan bersih kopcrasi yang nlcncellllinkan nilai penlllikan ang3oね
 dalam

koperas1 01eh karena itll.■ lggOta yang kcluar dalalll tallun b両 J祖っSCl」n mcncHma

pcngcmbalian simpalan pokoに  Simpanalll waJib, dan simparan l五 n scbesar nilai

nOmindnya,kopcrasi dapat mcnctapkan pembayaran talnbahan dalam jumlah yang

・ :Юr● onal dengan nllal kckayaan berslh kopcrasi atau jumlah tcicnttl yang dltctapkan

tapat anggota Pembayaran talllbahan tcrscbut dibebankan pada cadangan kopcrasi

Pcmbag■an SIIU berdurkan An蟄 3aran D¨ &m Anggaran Rlullah Tangga pada

l職戦l基魔篇極報動購鱗麟囃
111シλtat sebagal pcndapatan Jlka kas sudall tcttIIla Pada akhir tahun tidak ada pengaktlan

l:l bunga aknlal dan piutang bunga Olch karcna itu,jじ rlalah saldo piutang jangka pcndck

mCttadi lCbih kccil diba■ ldingkan dengan apabila pcmbukuan dilakllkan bcrdttarkall basis

`)レ
rual

Laporan Keuangan Koperasl
Kopcrtti tclah memcnuhi scb鯉|〔m kctentuan laporan keuang43n kopcrasi yang tertera

1l PS´LK No.27 Mcnurut PSAK tersebut, laporan kcuangan kopcrasi mcliputi Ncraca,

X謝 七 脳 訛 島 1騨 畷 ∫躍 1ll糧 鮮 発 1:棚

_11■ ■シυSun laporan kcuangan kopcrasi yan3 meliputi ncraca, perhltllngan hasil usaha,

1,pOran arus kas, laporan prOmosi Ckonon■ i anggota dall ∽tatan att laporan keuangan,

ιtlapi kopcrasi belum mcmbuat laporall promosi ckonollli anggota Pcrusahaan bclum
●.じncrapkan PSAK No 46 tcntang Aklintansi Pa」 ak Pcnghasilan,karcna mcnurut standar

iQmtansi yang berlakll umum mcnghartlskan pcnyaJiall ttandar tcrscbut pada tahun buku

ing bcrsangkulAn

l′   KesIInpulan
Bcrdasarkan pcmbahasan scbclurlulya dapat diambil bcbcrapa kesilη pultti

l    Kopcrasi PHmcr UPN ``Vcteran')Jawa Timur rllcngwnakall basis ahntallsi yallg

dasar asumsinya mcnggunakan laporan kcuan3an dan pcnyojialanya menggunakan
dasar almal Kopcrasi P面 er tTPN “Vcteran')Jatim tclah mcmpcrhitungkan bcban

piutang tak tcrtagih atau bcban rcsiko krcdit Pcngakalan bcban― bcban lainnya bclum

lncmenllhi pHnsip ttntansi yang bcriahl secara llmurll karena FllCmakai basis kas.

Perlakllan pcndapatan di Iく operasi PI‐ illlcr tIPlヽ `¶ cゞtcran"Jatirll tcrdapat pclllisahan

pcndapatan yaitu pcndapatan an330ta (SCbagai partisipasi brllto)dan nOn anggota

(SebagJ pcndapattpcnJuJan)PCnakalan bcban juga sarna ada pemisahan bCban
yaitu bcban anggota dan non ang30ta Selisih 額鯰ra pcndapatall dan beban pokOk

露:宙
it鯉

:T品   糧:::織辟bl鳳盤よ楓:『龍亀∬議盟
27

1   Secara llmum perlakllm aktiva dl Kopcrasi Pnmer llPN(`Vetcran"Jatun sudab bcnar

sesuai dengan PSAK 27 rlan PSAK 16 Pada akhir thhun Kopcrasi PHmer tidttk
mengakui adanya piuttg bunga Piumg bunga pada akhir tahun muncul karena
adanya pcngakuall pclldapatan bunga akrual  Kopcrasi tidak mcngakui adanya
pendapatan bllllga aknlal Bunga akall diakuijlka kas d■eHrFla

,I   Secara llmum, pcncatatan kewa」 lban sudah bcnar_KewaJlban tersebut diCatat

berdasarkan nilai nommalnya PCngkatego五an kcwaJiban mcnJadi kewaJiball jangka

rndCkjuga sudah ben額
j    Ekuilas sudab dicatat dcngan tcpat Silnpalm pokok ang30ta da■  noll anggo核 L

simpanan waJlb scrta cadangan telah dlcatat dcngan benar

も,_    Laporan keuangan koperasi mcliputl neraca, pcrhimgan hasil usaha, laporan arlls

kas, laporan promosi ckononli anggota dan catatan att laporan kcuangan Dalam
―
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KoordinatorJawa Timur

laporan kelangalll Kopcrasi Pnmcr UPN``Veteran"Jawa TIInllr tangga1 31 Descmbcr

2010 belum memhat hporall promosi ekonomi ang30ta_
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