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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perekonomian Indonesia telah dijelaskan dan diatur dalam Undang-

undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Undang-undang 

No. 17 Tahun 2012 pasal 1, menjelaskan “Koperasi merupakan badan hukum 

yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan 

kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang 

memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama bidang ekonomi, sosial, dan budaya 

sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.” 

Kehadiran koperasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia diharapkan 

mampu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta ikut 

berkontribusi dalam menciptakan kehidupan demokrasi ekonomi yang 

mempunyai ciri-ciri demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan. Koperasi juga 

dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian nasional. Hal itu 

sesuai dengan tujuan koperasi yang tercantum dalam Undang-undang No. 25 

Tahun 1992 Pasal 3, yaitu: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 

dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.” 
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Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi, 2016 dan 

2017 

Grafik 1.1 

Data Koperasi Kabupten SukabumiTahun 2016, 2017 

Dari grafik diatas dapat dilihat secara umum, Kabupaten Sukabumi 

memiliki koperasi yang kuat dengan keanggotaan yang cukup besar. Berdasarkan 

data koperasi Kabupaten Sukabumi adanya peningkatan jumlah koperasi di setiap 

periodenya. Pada periode tahun 2016 yaitu berjumlah 1,949 koperasi, jumlah 

keseluruhan unit koperasi yang aktif yaitu sebesar 554 unit usaha dengan jumlah 

tenaga kerja sebesar 2,086 orang dan jumlah anggota koperasi mencapai 117,948 

orang. Menigkat pada periode tahun 2017, yaitu 1,961 koperasi,  jumlah 

keseluruhan unit koperasi yang aktif 566 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 

2,092 orang dan jumlah anggota koperasi mencapai 118,228 orang. (Dinas 

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi) 
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Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi, 2017 

Grafik 1.2 

Data Keragaan Koperasi Kabupten Sukabumi Tahun 2017 

Terdapat alasan pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Sukabumi 

karena Kabupaten Sukabumi telah mengalami perkembangan yang cukup baik. 

Pada akhir tahun 2017, keseluruhan jumlah volume usaha koperasi di Kabupaten 

Sukabumi mencapai lebih dari 285,6 milyar rupiah. Jumlah seluruh modal 

koperasi di Kabupaten Sukabumi mencapai lebih dari 521,2 milyar rupiah dengan 

rincian 126,5 milyar rupiah merupakan modal sendiri dan lebih dari 394,7 milyar 

rupiah merupakan modal luar. Sedangkan jumlah seluruh sisa hasil usaha koperasi 

di Kabupaten Sukabumi mencapai lebih dari 22,1 milyar rupiah. Jenis koperasi 

yang ada di Kabupaten Sukabumi yakni jenis koperasi simpan pinjam, konsumen, 

produsen dan jasa. (Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten 

Sukabumi) 
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Terdapat potensi pendapatan pada koperasi di Kabupaten Sukabumi, 

namun potensi tersebut terkendala oleh penyusunan laporan keuangan 

yangmayoritas koperasi yang ada di Kabupaten Sukabumi belum menyajikan 

laporan keuangan lengkap seperti yang ditentukan dalam SAK ETAP yang terdiri 

dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan. Laporan yang dibuat selama ini kurang mampu 

menyediakan informasi yang lengkap karena laporan keuangan yang disajikan 

hanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan kekayaan bersih 

serta perhitungan hasil usaha. Kendala tersebut muncul karena pegawai yang 

bekerja khususnya di bagian akuntansi koperasi mempunyai pemahaman yang 

rendah mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan. Jati et al dalam Edningsari 

Dewi Oktaritama (2015) menyatakan “bahwa sebagian besar pembukuan 

akuntansi dan pelaporan keuangan masih belum diselenggarakan dengan baik. 

Pencatatan atau pembukuan secara sederhana masih dilakukan oleh sebagian 

besar koperasi dan UMKM yang tidak sesuai dengan standar pembukuan dan 

pelaporan keuangan yang sudah diatur. Ketidakmampuan mereka dalam 

menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar salah satunya adalah 

mereka belum atau bahkan tidak paham sama sekali tentang standar akuntansi 

yang berlaku.” 

Tanggal 17 Juli 2009 DSAK Dewan Standar Akuntansi keuangan 

(DSAK) menyusun sebuah Standar Akuntansi bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (ETAP) yang berfungsi untuk membantu proses penyelenggaraan 

akuntansi secara lebih sederhana. SAK ETAP ini dapat digunakan pada entitas 
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yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan contohnya Koperasi dan 

UMKM. SAK ETAP  mulai berlaku per 1 januari 2011 sebagai acuan akuntansi 

Koperasi maupun UMKM dalam menetapkan bentuk, isi penyajian serta 

pengungkapan laporan keuangan. (Martani, Dwi. Sylvia Veronica NPS. Ratna 

Wardhani. Aria Farahmita dan Edwad Tanujaya,  2012: 17) 

Penetapan pedoman baru ini di dukung dengan Peraturan Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 

04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi 

Koperasi,pedoman ini merupakan penyempurnaan atas Pedoman Umum 

Akuntansi Koperasi Indonesia sebelumnya, yang berisi praktek penerapan 

akuntansi pada koperasi dengan memperhatikan perubahan pada perkembangan 

Standar Akuntansi Keuangan yang mengacu pada laporan keuangan internasional 

(International Financial Reporting Standard atau IFRS). Dewan Standar 

Akuntansi Keuangan (DSAK).Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 8 April 

2011 telah menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akutansi Keuangan 27 

(PSAK 27) mengenai akuntansi koperasi. 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(ETAP)menyebutkan bahwa laporan keuangan entitas yang baik meliputi: (a) 

Neraca; (b) Laporan Laba/rugi; (c) Laporan perubahan ekuitas yang menunjukan 

(i) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau (ii) perubahan ekuitas selain perubahan 

yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; 

(d) Laporan arus kas, dan (e) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan 

kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. 
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Lahirnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP) dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun laporan 

keuangan di koperasi, diharapkan setiap koperasi siap untuk melakukan 

penyusunan laporan keuangan entitas sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan yang baru serta dapat 

menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) serta menyajikan informasi 

laporan keuangan diharapkan, koperasi memerhatikan karakteristik kualitatif 

informasi laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, materialitas, 

keandalan, substansi menggungguli bentuk, pertimbanagan sehat, kelengkapan, 

dapat dibandingkan, tepat waktu, serta keseimbangan antara biaya dan manfaat. 

Pemberlakuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

tergolong masih baru, mayoritas koperasibelum mampu menerapkan standar 

tersebut dalam penyusunan laporan keuangan dikarenakan kurang pahamnya 

terhadap standar akuntansi yang digunakan. Banyak dari pegawai terutama yang 

bekerja di bagian akuntansi beranggapan bahwa menyusun laporan keuangan 

dengan pedoman SAK ETAP itu sulit (Annisa Fitri Dwi Wijayanti, 2015). 

Adapun faktor yang diduga mempengaruhi implementasi Standar Akutansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) yaitu latar belakang 

pendidikan non akuntansi, jenjang pendidikan yang kurang tinggi, kurangnya 

pelatihan oleh pihak eksternal koperasi dan kurangnya pemberian informasi dan 

sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM. 
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Latar belakang pendidikan dari pegawai yang bekerja di koperasi yang 

berasal dari jurusan akuntansi akan lebih memahami mengenai isi SAK ETAP 

dibandingkan dengan pegawai yang bukan berasal dari jurusan akuntansi. 

Menurut Arizali Aufar (2014) membuktikan bahwa latar belakang pendidikan 

berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Mereka 

yang memiliki latar belakang pendidikan baik akan lebih mudah menerima 

informasi maupun sosialisasi mengenai aturan tersebut karena telah memiliki 

dasar pengetahuan sebelumnya tentang pelaporan keuangan. Sehingga sumber 

daya manusia akan mampu menyajikan laporan keuangan secara benar serta 

sesuai standar. 

 Jenjang pendidikan yang tinggi akan memberikan pengetahuan yang 

lebih mengenai SAK ETAP. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh 

maka pengetahuan terkait akuntansi yang semakin banyak. Materi yang terkait 

dengan akuntansi hanya bisa diperoleh pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

(Gray; Van Hermert et al; dalam Edningsih Dewi Oktaritama 2015). 

Pelatihan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP) yang diberikan secara terus menerus akan meningkatkan 

kemampuan pegawai yang bekerja di koperasi khususnya bagian akuntansi dalam 

memahami isi dari SAK ETAP. Wicaksono (2016) berpendapat bahwa keikut 

sertaan para pelaku usaha dalam usaha program pelatihan mengenai SAK ETAP 

sangat mempengaruhi persepsi pelaku usaha akan pentingnya pelaporan keuangan 

yang sesuai dengan SAK ETAP. Pelatihan SAK ETAP dilakukan baik oleh pihak 

eksternal koperasi maupun lembaga-lembaga lainnya yang terkait. Tujuan 
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pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan pegawai yang bekerja di koperasi 

itu sendiri dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. 

 Pemberian informasi dan sosialisasi salah satu cara yang efektif dalam 

hal pembukuan atau pencatatan akuntansi sesuai dengan SAK ETAP. Hasil 

penelitian Edningsari Dewi Oktaritama (2015) membuktikan bahwa pemberian 

informasi dan sosialisasi berpengaruh positif signifikan  terhadap pemahaman 

bagian akuntansi koperasi atas SAK ETAP serta Rudiantoro dan Siregar (2012) 

bahwa informasi dan sosialisasi SAK ETAP berpengaruh poitif terhadap 

pemahaman SAK ETAP terhadap implementasi SAK ETAP, sehingga 

mendukung implementasi SAK ETAP.Koperasi tersebut masih sangat 

memerlukan adanya sosialisasi SAK ETAP serta metode sosialisasi yang 

diharpakan yaitu pelatihan berkelanjutan dengan pemberian modul praktik. Hal ini 

juga didukung dari penelitian yang dilakukan Alfitri, et al. (2014) kepada perajin 

mebel Desa Gondangsari dari hasil wawancaranya menunjukan bahwa sebagian 

besar dari perajin mebel mengaku tidak mendapatkan sosialisasi dari pihak terkait  

mengenai SAK ETAP, sehingga pemahaman perajin mebel mengenai SAK ETAP 

masih sangat rendah.  
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Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Nama Peneliti Variabel  Perbedaan 

1 Kualitas Laporan 

Keuangan 

UMKM Serta 

Prospek 

Implemntasi 

SAK ETAP 

 

Rizki Rudiantoro 

dan   

Sylvia Veronica 

Siregar (2012) 

 Jenjang 

Pendidikan 

 Latar 

Belakang  

Pendidikan 

 Ukuran 

Usaha 

 Lama Usaha 

 Pelatihan 

 Pemberian 

Informasi 

dan 

Sosilaisasi 

2 Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Pemahaman 

Bagian 

Akuntansi 

Koperasi Atas 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

Entitas Tanpa 

Akuntabilitas 

Edningsari Dewi 

Oktaritama (2015) 
 Latar 

Belakang 

Pendidikan 

 Jenjang 

Pendidikan 

 Pemberian 

Informasi 

dan 

Sosialisasi 

 Masa Tugas 

Pekerjaan 

 Pelatihan  

3 Analisis Faktor-

fakor yang 

Mempengaruhi 

Persepsi Pelaku 

Usaha Mikro 

Kecil Menengah 

Tentang 

Pentingnya 

Pelaporan 

Keuangan 

Berdasarkan 

SAK ETAP  

Arif Luqman 

Wicaksosno(2016) 
 Jenjang 

Pendidikan 

Terakhir 

 Ukuran 

Usaha 

 Lama Usaha 

Berdiri 

 Keikutsertaa

n dalam 

program 

pembinaan 

SAK ETAP 

 Latar 

Belakang 

Pendidikan 

 Pemberian 

Informasi 

dan 

Sosialisasi 

4 Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Penggunaan 

Informasi 

Akuntansi Pada 

Arizali Aufar 

(2014) 
 Latar 

Belakang 

Pendidikan 

 Jenjang 

pendidikan 

 Ukuran 

 Pelatihan  

 Pemberian 

Informasi 

dan 

Sosialisasi 
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UMKM Survei  Usaha 

 Lama Usaha 

5 Penerapan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

Entitas Tanpa 

Akuntabilitas 

Publik (SAK 

ETAP) pada 

UMKM Perajin 

Mebel Desa 

Gondangsari, 

Kec. Juwiring 

Kabupaten 

Klaten 

Alfitri et, al 

(2014) 
 Akuntansi 

Keuangan 

 SAK ETAP 

 UMKM 

 Latar 

Belakang 

Pendidikan 

 Jenjang 

Pendidikan 

 Pelatihan 

 Pemberian 

informasi 

dan 

Sosialisasi 

 Koperasi 

6 Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Persepsi atas 

Implementasi 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

Entitas Tanpa 

Akuntabilitas 

Publik (SAK 

ETAP) Pada 

Koperasi 

Annisa Fitri Dwi 

Wijayanti (2015) 
 Jenjang 

Pendidikan 

 Latar 

Belakang 

Pendidikan 

 Masa Tugas 

Pekerjaan 

 Pemberan 

Inforamsi 

dan 

Sosialisasi 

 Pelatihan 

Sumber: diolah penulis, 2018 

Dinas koperasi dan UKM di Kabupaten Sukabumi mempunyai peran 

penting untuk mendorong kinerja dari koperasi-koperasi yang ada di kabupaten 

sukabumi. Berbagai penghargaan serta sosialisasi diberikan untuk mendorong dan 

memotivasi mereka agar meningkatkan kinerja koperasinya. Dengan 

diberlakukannya peraturan baru mengenai SAK ETAP yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan diharapkan semua koperasi dapat mengikuti 

peraturan yang telah ditetapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik. 
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Apabila laporan keuangan yang dihasilkan baik dan mudah untuk dipahami, maka 

akan mempermudah bagi pengambilan keputusan ekonomi untuk kelangsungan 

usaha koperasi tersebut.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pada penelitian ini akan 

meneliti mengenai faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi implementasi 

SAK ETAP pada Koperasi yaitu latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, 

pelatihan dan pemberian informasi dan sosialisasi. Oleh karena itu penelitian ini 

diberi judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.” 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi SAK ETAP pada koperasi diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Kurangnya pemahaman tentang pembukuan dan pelaporan keuangan 

yang baik sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku. 

2. Banyaknya pegawai koperasi khususnya bagian akuntansi yang latar 

belakang pendidikannya bukan dari akuntansi. 

3. Banyaknya pegawai koperasi yang pendidikannya hanya sampai sekolah 

menengah atas. 

4. Kurangnya pelatihan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan SAK 

ETAP. 
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5. Kurangnya informasi dan sosialisasi dari pihak terkait. 

6. Adanya peraturan yang mewajibkan koperasi atau UMKM untuk 

melakukan pembukuan sesuai dengan SAK ETAP. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Dengan dicabutnya PSAK 27 serta diberlakukannya SAK ETAP per 1 

Januari 2011, maka entitas tanpa akuntabilitas publik salah satunya koperasi 

diwajibkan menggunakan SAK ETAP dalam penyajian dan pengungkapan 

laporan keuangannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis harus 

lebih memfokuskan permasalahan yang diangkat pada rumusan masalah mengenai 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pada SAK ETAP. 

1. Apakah latar belakang pendidikan mempengaruhi implementasi SAK 

ETAP  pada pegawai yang bekerja di bagian akuntansi koperasi? 

2. Apakah jenjang pendidikan mempengaruhi implementasi SAK ETAP 

pada pegawai yang bekerja di bagian akuntansi koperasi? 

3. Apakah pelatihaan mempengaruhi implementasi SAK ETAP pada 

pegawai yang bekerja di bagian akuntansi koperasi? 

4. Apakah pemberian informasi dan sosialisasi mempengaruhi 

implementasi SAK ETAP pada pegawai yang bekerja di bagian 

akuntansi koperasi? 

5. Apakah latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, pelatihan serta 

pemberian informasi dan sosialisasi mempengaruhi implementasi SAK 

ETAP pada pegawai yang bekerja di bagian akuntansi koperasi? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah diajukan, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh latar belakang pendidikan 

terhadap implementasi SAK ETAP pada pegawai yang bekerja di bagian 

akuntansi koperasi. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh jenjang pendidikan terhadap 

implementasi SAK ETAP pada pegawai yang bekerja di bagian 

akuntansi. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pelatihan terhadap implementasi 

SAK ETAP pada pegawai yang bekerja di bagian akuntansi koperasi. 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemberian informasi dan 

sosialisasi terhadap implementasi SAK ETAP pada pegawai yang bekerja 

dibagian akuntansi koperasi. 

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh latar belakang pendidikan, 

jenajang pendidikan, pelatihan serta pemberian informasi dan sosialisasi 

terhadap implementasi SAK ETAP pada pegawai yang bekerja di bagian 

akuntansi koperasi. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian  

 Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang 

terkait. Manfaat yang diharapkan penulis yaitu: 

1.3.2.1 Kegunaan Secara Teoritis 

 Untuk mengetahui gambaran umum mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi SAK ETAP pada koperasi di Kabupaten Sukabumi, 

dan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami serta menyerap 

ilmu yang diperoleh. Juga sebagai referensi peneliti lain yang akan meneliti 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAK ETAP. 

1.3.2.2 Kegunaan Secara Praktis 

Hasil dari penelitian diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang 

terkait. Adapun kegunaan yang diharapkan ialah sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu 

pengetahuan dan lebih memahami mengenai faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi implementasi SAK ETAP pada koperasi di Kabupaten 

Sukabumi, serta pengalaman penulis dapat berkesempatan untuk 

menerapkan dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki dalam 

kehidupan nyata sesuai ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. 
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b. Bagi Pembaca 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terhadap 

pembaca tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAK 

ETAP pada koperasi. Dengan demikian manfaat dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khusunya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

implementasi SAK ETAP pada koperasi. Bagi peneliti selanjutnya, 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dalam 

melakukan penelitian selanjutnya mengenai implementasi SAK ETAP 

pada koperasi, faktor-faktor disini yaitu: latar belakang pendidikan, 

jenjang pendidikan, pelatihan serta pemberian sosialisasi dan informasi 

pada masa yang akan datang. 

c. Bagi Koperasi 

  Penelitian ini diharapkan sebagai masukan ataupun acuan serta 

dapat digunakan sebagai referensi bagi koperasi tentang implementasi 

SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan koperasi. 

d. Bagi Perguruan Tinggi 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terutama 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi dapat memperoleh berbagai hal-

hal baru yang dapat digunakan untuk pengembangan dalam penelitian 

selanjutnya. 

 

 


