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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

PSAK adalah standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. 

Berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pada suatu entitas, PSAK No. 27 

tentang akuntansi perkoperasian tidak berlaku lagi, pada standar Akuntansi 

Keuangan yang diterbitkan bulan Juni 2012, PSAK No. 27 tidak tercantum. 

Disamping itu sesuai dengan surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan 

UMKM RI Nomor: 200/SE?Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember bahwa 

sehubungan pemberlakuan IFRS, maka entitas Koperasi dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangannya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penyusunan laporan keuangan 

koperasi hendaknya berpedoman pada standar akuntansi keuangan untuk entitas 

tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP dalam pedoman penyusunan laporan 

keuangan dibuat lebih sederhana. 

Pendapatan merupakan indikator untuk pembentukan laba, diukur secara 

wajar sesuai prinsip pengakuan pendapatan untuk diterapkan guna mengukur 

pendapatan yang diterima sebenarnya oleh perusahaan, akan diperbandingkan 

dalam laporan keuangan serta disajikan sesuai SAK. Masalah utama pendapatan 

yaitu bagaimana menentukan saat pengakuan pendapatan, jika penerapan sesuai 

transaksi serta sesuai SAK yang berlaku maka pendapatan yang diterapkan dapat 

dikatakan wajar. SAK yang berlaku saat ini sebagai pedoman penyusunan laporan 
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keuangan koperasi adalah SAK ETAP. Selain pendapatan, beban juga merupakan 

faktor yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan dan diakui dalam laporan 

laba rugi berkaitan dengan manfaat ekonomi dengan penurunan aset dan diukur 

dengan handal. Ketepatan pencatatan beban tergantung pada ketepatan 

pengklasifikasian beban yang diterapkan perusahaan karena pihak yang terlibat 

membutuhkan berbagai informasi untuk kepentingan baik informasi keuangan 

maupun non keuangan. 

Salah satu tujuan didirikan koperasi yaitu untuk mensejahterakan 

anggotanya dan keuntungan merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup 

koperasi dalam menghadapi dan menentukan kebijakan yang akan di ambil, 

mengetahui seberapa besar produktivitas usaha yang dicapai oleh koperasi 

tersebut, hal ini penting sekali apabila anggota koperasi mengetahui secara jelas 

kondisi koperasi. Maka perlu di lakukan audit atas laporan keuangan, KUD Dwi 

Karya telah melakukan audit laporan keuangan dan dinyatakan wajar. Dari uraian 

diatas maka peneliti mengambil judul, “Analisis Pengakuan Pendapatan dan 

Beban Pada KUD DWI KARYA Tulungrejo Kec. Glenmore Kab. 

Banyuwangi Menurut SAK ETAP”. 

 

2. Rumusan Masalah 

Agar peneliti terarah maka dibuat suatu rumusan masalah yang jelas. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan pada objek 

penelitian yaitu bagaimana pengakuanpendapatan dan beban pada Koperasi Unit 

Desa Dwi Karya menurut SAK ETAP tahun 2013-2014? 
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3. Tujuan Penelitian 

Untuk mendiskripsikan bagaimana pengakuan pendapatan dan beban KUD 

Dwi Karya menurut SAK ETAP tahun 2013-2014. 

 

4. Manfaat Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengakuan pendapatan dan beban 

perusahaan 

b. Untuk mendeskripsikan penerapan SAK ETAP pada KUD Dwi Karya 

tahun 2013-2014 

 




