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ABSTRAK 

 

SAK ETAP diterbitkan oleh IAI dengan tujuan agar entitas yang belum go public bisa 

membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Namun pada kemyataannya masih banyak 

Koperasi maupun UMKM  yang belum menerapkan SAK ETAP dalam pembuatan laporan 

keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan 

keuangan Koperasi Simpan Pinjam Bahagia Kota Kediri berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah komparatif dengan pendekatan kualitatif. 

Metode pengumpulan data dengan wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data 

yang digunakan adalah dengan membandingkan penyajian laporan keuangan Koperasi 

Simpan Pinjam Bahagia dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP).    

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam laporan keuangan yang diterapkan KSP 

Bahagia kota Kediri secara umum sudah menerapkan  SAK ETAP. Hal ini dapat dibuktikan 

yaitu: Entitas sudah menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan sesuai dengan SAK 

ETAP seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan, namun terdapat item yang belum sesuai dengan SAK ETAP 

yaitu item persediaan dan properti investasi dan terdapat pos kewajiban pajak dan beban pajak 

yang belum disajikan. 

 Saran yang dapat diberikan adalah: (1) KSP Bahagia diharapkan dapat terus mematuhi 

peraturan dalam menerapkan SAK ETAP sebagai pedoman dalam menyajikan laporan 

keuangan secara lengkap dan benar baik dalam pos-pos yang disajikan maupun laporannya 

dan memberikan informasi penuh terhadap kondisi keuangan koperasi. (2) Pada laporan 

keuangan sebaiknya KSP Bahagia menyajikan kewajiban pajak dan beban pajak  karena 

kewajiban pajak dan beban pajak merupakan salah satu item menurut SAK ETAP.  

 

Kata Kunci: Laporan Keuangan KSP Bahagia, SAK ETAP 
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I. LATAR BELAKANG 

Koperasi merupakan suatu 

lembaga ekonomi yang sangat 

diperlukan dan penting untuk 

diperhatikan. Dapat dikatakan 

penting karena koperasi merupakan 

unit organisasi yang memiliki tujuan 

untuk mensejahterakan anggotanya. 

Melalui koperasi, dapat memberikan 

peluang bagi seseorang yang sedang 

membutuhkan pekerjaaan dengan 

harapan dapat memperbaiki 

perekonomian. 

Salah satu permasalahan yang 

sering terjadi pada koperasi adalah 

kelemahan pada laporan keuangan 

yang tidak terstruktur dengan baik 

dan tidak berstandart. Menurut 

Baridwan (2004: 17), laporan 

keuangan merupakan “ringkasan dari 

transaksi-transaksi keuangan yang 

terjadi selama tahun buku yang 

bersangkutan”. Dalam membuat 

laporan keuangan itu sendiri telah 

dibuat standar akuntansi yang telah 

disesuaikan dengan kebutuhan 

pelaku koperasi, yaitu SAK ETAP 

(Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). 

SAK ETAP digunakan untuk 

perusahaan yang tidak go public 

seperti koperasi dan UMKM. 

Adanya SAK ETAP diharapkan 

koperasi maupun usaha kecil 

menengah mampu melakukan 

pembukuan akuntansi khususnya 

dalam menyajikan laporan keuangan 

sehingga nantinya lebih mudah 

memperoleh bantuan dana dari pihak 

pemerintah, dan lembaga keuangan 

seperti perbankan.  

Koperasi Bahagia merupakan 

koperasi yang bergerak dibidang 

simpan pinjam. Alasan peneliti 

memilih Koperasi Bahagia sebagai 

objek penelitian karena koperasi 

tersebut sudah beroperasi lebih dari 

60 tahun dan koperasi ini sebagian 

besar anggotanya merupakan para 

guru dari berbagai sekolah yang ada 

di wilayah Kediri. Dari penelitian 

awal yang dilakukan, peneliti 

menemukan bahwa di koperasi 

tersebut dalam menyajikan laporan 

keuangan belum sepenuhnya 

menerapkan SAK ETAP. Hal ini 

dibuktikan, terdapat item-item yang 

tidak sesuai dengan SAK ETAP 

seperti tidak adanya item kewajiban 

pajak.  

Berdasarkan latar belakang di 

atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan 

judul “Analisis Penyajian Laporan 

Keuangan Koperasi Simpan 

Pinjam Bahagia Berdasarkan 

Standar Akuntansi Keuangan 
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Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP)”.  

 

II. METODE 

A.   Pendekatan dan Teknik  

Penelitian  

Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini 

pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan 

kualitatif.. Menurut Mulyana 

(2008: 151) “penelitian kualitatif 

yaitu penelitian dengan 

menggunakan metode ilmiah 

dengan cara mendeskripsikan data 

dan fakta melalui kata-kata secara 

menyeluruh”. Peneliti adalah 

sebagai alat pengumpul data 

utama  

Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah Komparatif. Menurut 

Sugiyono (2003: 11) Penelitian 

komparatif adalah suatu penelitian 

yang bersifat membandingkan. 

Dalam penelitian ini penulis akan  

membandingkan laporan 

keuangan yang dibuat oleh KSP 

Bahagia Kota Kediri dengan 

Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP). 

B.   Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif, peneliti 

merupakan alat pengumpul data 

utama yaitu sebagai perencana, 

pelaksana pengumpul data, 

analisis, penafsir data dan peneliti 

sebagai pelapor hasilnya. 

C.   Tahapan Penelitian  

 Menurut Moleong (2007: 

127-148), triangulasi terdiri dari 

empat tahap yaitu: 

1. Tahap Pralapangan meliputi: 

menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, 

menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan 

informan dan menyiapkan 

perlengkapan penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

Dalam hal ini peneliti 

memasuki dan memahami latar 

belakang penelitian dalam 

rangka pengumpulan data.  

Pada tahap ini, peneliti 

melakukan wawancara dengan 

pengurus koperasi tentang 

gambaran umum KSP Bahagia, 

susunan organisasi, dan 

laporan keuangan. 

3. Tahap analisis data 

Pada tahap ini peneliti 

melakukan serangkaian proses 
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analisis data kualitatif sampai 

pada interpretasi data-data 

yang telah diperoleh 

sebelumnya. 

4. Tahap evaluasi dan pelaporan 

Pada tahap ini peneliti 

berusaha melakukan konsultasi 

dan pembimbingan dengan 

dosen pembimbing yang telah 

ditentukan. 

D.  Tempat dan Waktu Penelitian 

  Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini berlokasi di 

Jl. Anjasmoro I No. 2, Mojoroto, 

Kota Kediri.  

Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Desember 2017 sampai 

Agustus 2018. 

E. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini  terdiri 

dari data primer dan data 

sekunder. 

1. Data primer adalah data-data 

yang diperoleh dari sumber 

pertama. Sumber data primer 

ini di ambil peneliti melalui 

wawancara secara langsung 

kepada pengurus KSP Bahagia. 

2. Data sekunder adalah sumber 

data yang dikumpulkan, diolah 

dan disajikan oleh pihak lain. 

Adapun data sekunder dalam 

penelitian ini adalah laporan 

keuangan KSP Bahagia tahun 

2017. 

F. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

 Menurut Riduwan (2010: 29) 

“wawancara merupakan suatu 

cara pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh 

informasi langsung dari 

sumbernya”. Dalam penelitian 

ini peneliti melakukan 

wawancara dengan pengurus 

KSP Bahagia kota Kediri. 

2. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2009: 240) 

Dokumentasi merupakan 

catatan peristiwa yang sudah 

berlaku. Adapun dokumen 

yang diperlukan dalam 

penelitian ini yaitu laporan 

keuangan KSP Bahagia tahun 

2017 yang terdiri dari laporan 

neraca, laporan laba-rugi, 

laporan perubahan ekuitas, 

laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan. 

G.   Teknik Analisis Data 

1. Memaparkan penyajian laporan 

keuangan KSP Bahagia kota 

Kediri tahun 2017 yang 
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meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan. 

2. Mengamati, membandingkan 

dan menganalisis penyajian 

laporan keuangan KSP 

Bahagia kota Kediri dengan 

penerapan SAK ETAP dan 

membuat tabel perbandingan. 

3. Menarik kesimpulan tentang 

penerapan SAK ETAP dalam 

penyajian laporan keuangan 

KSP Bahagia kota Kediri yang 

diteliti berdasarkan SAK 

ETAP. 

H.  Pengecekan Keabsahan  

Temuan 

Dalam penelitian ini, uji 

kredibilitas data atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian 

kualitatif dilakukan dengan 

menggunakan metode 

Triangulasi. Sumber untuk 

mengecek keabsahan data dalam 

penelitian ini yaitu laporan 

keuangan KSP Bahagia kota 

Kediri dan laporan  keuangan 

menurut SAK ETAP. Triangulasi 

metode dalam penelitian ini yaitu 

dengan mengecek data yang 

dihasilkan dari metode 

wawancara dan dokumentasi di 

KSP Bahagia.  

III.   HASIL DAN KESIMPULAN 

A.  Hasil Penelitian   

 Penyajian laporan keuangan 

KSP Bahagia sudah menyajikan 

laporan neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas, 

laporan arus kas, dan catatan 

atas laporan keuangan.  

1) Neraca 

Neraca di KSP Bahagia 

kota Kediri menyajikan aset, 

kewajiban, dan ekuitas. Hal 

ini sudah sesuai dengan 

aturan dalam SAK ETAP 

yang menyajikan aset, 

kewajiban, dan ekuitas. 

Dalam penyajian aset 

terdapat dua item yang  

masuk kriteria “sesuai 

sebagian” yaitu item 

persediaan dan properti 

investasi dan pada penyajian 

kewajiban terdapat satu item 

yang masuk kriteria “sesuai 

sebagian” yaitu item 

kewajiban pajak yang belum 

disajikan oleh KSP Bahagia 

kota Kediri. 

2) Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi pada 

KSP Bahagia disebut dengan 
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laporan penghitungan usaha. 

Laporan penghitungan usaha 

adalah laporan yang 

menunjukan seluruh 

pendapatan dan beban KSP 

Bahagia kota Kediri dalam 

suatu periode. Namun dalam 

penyajiannya terdapat satu 

item yang masuk kriteria 

“sesuai sebagian” menurut 

SAK ETAP yaiu item beban 

pajak yang belum disajikan 

oleh KSP Bahagia kota 

Kediri. 

3) Laporan Perubahan 

Ekuitas 

Laporan perubahan 

ekuitas adalah laporan yang 

menunjukan perubahan 

ekuitas KSP Bahagia kota 

Kediri yang menggambarkan 

peningkatan atau penurunan 

aset neto atau kekayaan 

selama periode pelaporan. 

Hal ini sudah sesuai dengan 

ketentuan menurut SAK 

ETAP. 

4) Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas adalah 

laporan yang menunjukan 

penerimaan dan pengeluaran 

kas KSP Bahagia kota Kediri 

selama periode tertentu. KSP 

Bahagia kota Kediri sudah 

mengelompokan menjadi 3 

arus kas yaitu: arus kas dari 

aktivitas operasi, arus kas dari 

aktivitas investasi dan arus 

kas dari aktivitas pendanaan. 

Hal ini sudah sesuai dengan 

ketentuan menurut SAK 

ETAP. 

5) Catatan Atas Laporan 

Keuangan 

Catatan atas laporan 

keuangan memuat penjelasan 

mengenai gambaran umum 

KSP Bahagia kota Kediri, 

ikhtisar kebijakan akuntansi, 

penjelasan pos-pos laporan 

keuangan dan informasi 

penting lainnya. Hal ini sudah 

sesuai dengan ketentuan 

menurut SAK ETAP. 

B. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis 

yang telah dilakukan oleh peneliti, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Secara umum KSP Bahagia 

Kota Kediri sudah menerapkan 

SAK ETAP. Hal ini dibuktikan 

dengan entitas sudah 

menyajikan laporan keuangan 

secara lengkap yang meliputi: 

neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan ekuitas, 
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laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan. 

2. Dalam penyajian laporan 

keuangan KSP Bahagia kota 

Kediri terdapat beberapa item 

yang belum sesuai sepenuhnya 

dengan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP) yaitu item persediaan 

dan item properti investasi dan 

masih ada pos yang tidak 

disajikan yaitu kewajiban pajak 

dan beban pajak.  
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