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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang Penelitian 

Kondisi Perekonomian Indonesia secara umum berada difase yang 

fluktuatif. Angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 hanya berada diangka 

4,8 persen dan naik tipis menjadi 5,02 persen ditahun 2016. Perekonomian di 

Indonesia sedikit banyak ikut terpengaruh, terlihat dari menurunnya kepercayaan 

para pebisnis, dan hilangnya selera untuk ekspansi bisnis. 

Perekonomian Indonesia sendiri selama ini telah ditopang dengan adanya 

eksistensi koperasi. Koperasi merupakan lembaga yang eksistensinya tetap stabil 

selama puluhan tahun dan diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar 

ekonomi lainnya. Koperasi lahir karena tekanan ekonomi, lalu berhasil bangkit 

dan berkembang (Soetjipto, 2015: 3).14 

Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri 

di Indonesia. Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang 

perkoperasian menyatakan koperasi Indonesia adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang- orang, seseorang, atau badan hukum koperasi melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasarkan atas azas  kekeluargaan. 

Koperasi sebagai perwujudan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 harus dikelola 

secara profesional sesuai dengan tujuan koperasi yaitu memajukan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membagi tata perekonomian 

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 
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berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah berkewajiban 

memberikan bimbingan dan perlindungan pada koperasi sesuai dengan pasal 10 

ayat 2 Undang – Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, supaya 

koperasi dapat tumbuh dan berkembang seperti badan usaha yang lain sehingga 

tujuan utama koperasi untuk kesejahteraan semua masyarakat dapat tercapai. 

Koperasi yang terdaftar di Indonesia hingga saat ini berjumlah 212.135 unit. 

Jumlah Koperasi di Indonesia secara kuantitas sangatlah banyak, namun secara 

kualitas tidak semua koperasi yang terdaftar dapat dikatakan baik. Menteri 

Koperasi dan UKM dalam peringatan HUT Koperasi 2016 menyatakan perlu 

adanya reformasi koperasi, yang artinya selain secara kuantitas jumlah koperasi 

meningkat, perlu juga dilakukan pembinaan sehingga kualitas koperasi ikut 

meningkat ( depkop.go.id 2016). Kualitas koperasi yang baik tentu dapat dilihat 

dari kualitas laporan keuangannya sendiri. 

Perkembangan jumlah koperasi secara nasional yang meningkat juga ikut 

disumbangkan oleh Kabupaten Pati, sesuai dengan data yang diperoleh dari Dinas 

Koperasi dan UMKM  Kabupaten Pati.Berikut tabel dibawah ini. 

No  Koperasi di  

Kab. Pati 

KSP di  Kab.Pati  KSP  yang 

melaksanakan 

RAT 

 KSP yang 

dinilai 

Kesehatan 

 Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017  

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

1 1130 1143 144 158 69 59 69 59 
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(Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Pati) 

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik ( Mardiasmo, 2006 ). 

Koperasi dalam mencapai tujuannya, harus memperhatikan pengelolaan sistem 

akuntansi yang berkaitan dengan segala macam kegiatannya. “ Sistem akuntansi 

adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian 

rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan”.( Mulyadi, 2010 : 3). 

Informasi keuangan koperasi disusun berdasarkan suatu proses akuntansi 

yang disebut dengan siklus akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan 

koperasi. Laporan keuangan menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan selama satu periode. Laporan Keuangan juga menunjukkan kinerja 

keuangan koperasi yang ditunjukkan dengan kemampuan koperasi dalam 

menghasilkan pendapatan dengan sumber daya yang dimiliki. 

Laporan Keuangan yang baik digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja 

koperasi sekaligus sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi 

terhadap pemilik atau anggota koperasi dalam Rapat Anggota Tahunan ( RAT). 

Sesuai dengan data - data tahun 2016 dari laporan keuangan yang disampaikan 

dalam RAT tentunya merupakan laporan keuangan yang telah memenuhi kriteria 

dan memiliki kualitas, dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas 

tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman pegawai 
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keuangan terhadap akuntansi berbasis SAK-ETAP. Laporan keuangan koperasi 

yang disusun berdasarkan SAK-ETAP, akan membuat informasi yang disajikan 

menjadi lebih mudah dipahami, mempunyai relevansi, keandalan, dan mempunyai 

daya banding yang tinggi. Laporan keuangan koperasi yang tidak disusun 

berdasarkan standar dan prinsip yang berlaku, sebaliknya dapat menyesatkan 

pengunanya.  

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Pati dalam pembuatan 

laporan keuangan mengacu kepada panduan yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Koperasi dan UMKM walaupun telah diberikan pedoman oleh Dinas Koperasi 

dalam menyusun laporan keuangan beberapa KSP tetap masih merasa kesulitan 

dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga tidak sedikit dari koperasi ini 

membuat laporan keuangan sederhana berdasarkan pemahaman dan kemampuan 

pegawai keuangan yang dimiliki atau meminta bantuan terhadap rekanan yang 

memiliki kemampuan akuntansi yang memadai.  

Dinas Koperasi dalam hal ini telah melakukan berbagai usaha berkaitan 

dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang akuntansi. Dinas 

Koperasi dan UMKM senantiasa melakukan serangkaian kegiatan pelatihan dalam 

bidang akuntansi dan keuangan yang dilaksanakan satu kali tiap tahunnya. 

Pelatihan tersebut bertujuan agar pengelola koperasi mampu menyusun sendiri 

laporan keuangan koperasinya dan menggunakan laporan keuangan tersebut 

dalam pengambilan keputusan bisnis koperasinya walaupun hingga saat ini belum 

sepenuhnya koperasi mampu membuat laporan keuangan seperti yang diharapkan 
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dikarenakan keterbatasan sumber daya manusianya menunjukkan perlunya 

ditingkatkan kualitas pelatihan yang dilaksanakan.  

Penerapan sistem pengendalian internal yang baik merupakan hal yang perlu 

dilakukan agar hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan usaha koperasi 

dapat tercapai dengan maksimal. Pengendalian internal koperasi yang lemah dapat 

menyebabkan tindakan penyelewengan yang kerap biasa dilakukan oleh pegawai 

koperasi. Struktur pengendalian internal yang memadai mengurangi kekeliruan 

sehingga kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan lebih dapat 

diandalkan (Yadnyana, 2007) . 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dan 

menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi berbasis SAK-ETAP, kualitas 

pelatihan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Kusuma dan Budianto (2013), 

membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berbasis SAK-ETAP berpengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

semakin tinggi laporan keuangan yang dihasilkan. 

Penelitan Muzahid (2013), menyimpulkan adanya pengaruh positif kualitas 

pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat kualitas 

pelatihan maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan. Soimah (2014), 

menunjukan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan. Zuliarti (2012), menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif 

pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik 
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sistem pengendalian internal maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang 

dihasilkan.  

Penelitian oleh Ponamon (2014), menunjukkan adanya pengaruh secara simultan 

antara pemahaman standar akuntansi keuangan dan sistem pengendalian internal 

terhadap kualitas laporan keuangan. 

Kehadiran Sak Etap diharapkan mampu mempermudah koperasi dalam 

menyusun laporan keuangan, tapi ternyata masih ada beberapa koperasi simpan 

pinjam yang belum paham tentang Sak Etap dan permasalahannya para pelaku 

koperasi belum benar - benar masih menguasai Sak Etap yang benar. Salah satu 

hal yang mempengaruhi adalah karena latar belakang pendidikan dan belum 

punya pengalaman dalam pengelolaan koperasi. 

Kualitas Pelatihan dari pihak pemerintah maupun lembaga yang 

membawahi koperasi masih kurang maksimal, sehingga pemahaman akan 

pentingnya Sak Etap masih kurang di pahami oleh pelaku koperasi. Sehingga 

kualitas pelatihan agar lebih ditingkatkan lagi. 

Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk melindungi, harta kekayaan 

koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan, memelihara kecermatan dan 

ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong dipatuhinya 

peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan tetapi permasalahannya 

sistem pengendalian internal di KSP Kabupaten Pati tidak dijalankan dengan baik, 

sehingga banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan koperasi 

ataupun pengurus koperasi. 
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Komitmen Organisasi menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi kinerja 

karyawan koperasi simpan pinjam pada faktor komitmen organisasi para 

karyawan memberikan penilaian terendah mengenai tetap bekerja di perusahaan 

hingga waktu lama agar para karyawan berkeinginan untuk bekerja dalam waktu 

lama maka perlu memberikan beberapa kebijakan yang dapat mempertahankan 

karyawan sehingga mereka akan lebih tertarik untuk bekerja sampai waktu 

pensiun sesuai yang ditentukan oleh perusahaan agar nantinya bisa mendapatkan 

uang pensiun. Permasalahan ada beberapa koperasi yang tidak mempunyai 

komitmen tersebut sehingga banyak karyawan koperasi yang keluar dari 

pekerjaannya. 

Sistem Informasi Akuntansi memegang peranan yang cukup penting diera 

globalisasi sekarang ini. Salah satu tujuan sistem informasi adalah untuk 

mendukung operasional bisnis. Kegiatan bisnis yang dibantu oleh sistem 

informasi adalah pengolahan data keuangan. Proses pengolahan data keuangan 

disebut proses akuntansi. KSP di Kabupaten Pati telah menjalankan setiap proses 

akuntansi, seperti pencatatan transaksi harian, pembuatan jurnal, pembuatan buku 

besar dan penyusunan laporan keuangan dicatat menggunakan aplikasi pengolah 

data ( spreadsheet) yaitu Microsoft Office Excel. Penggunaan aplikasi pengolah 

data ( spreadsheet) sejauh ini cukup membantu dalam hal pencatatan. Namun 

seiring bertambah banyaknya anggota koperasi dan jumlah transaksi yang terjadi 

tiap harinya, KSP sering mengalami kendala dalam pencarian data dan pembuatan 

laporan keuangan setiap memasuki akhir tahun dengan membangun sistem 

informasi akuntansi koperasi sebagai sarana pengolah data keuangan koperasi. 
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Fenomena yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Tidak semua 

koperasi simpan pinjam paham atau sudah memahami SAK ETAP, Kualitas 

pelatihan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati untuk 

pengelola koperasi atau karyawan koperasi masih kurang maksimal karena ada 

karyawan yang belum paham. Sistem Pengendalian Internal perlu ditingkatkan 

agar tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan koperasi maupun 

pengurus koperasi. Komitmen Organisasi sangat diperlukan untuk memberikan 

semangat bagi karyawan agar nyaman bekerja di koperasi tersebut dengan jangka 

waktu yang lama. Sistem Informasi Akuntansi di Kabupaten Pati belum 

dilaksanakan dengan baik, karena banyak koperasi yang memakai manual 

daripada modern sehingga belum maksimal. 

Dengan adanya tidak memahami akuntansi berbasis Sak Etap, kualitas 

pelatihan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan 

koperasi dan variatifnya hasil penelitian, maka peneliti tertarik dan termotivasi 

untuk melakukan penelitian kualitas laporan keuangan koperasi. Penelitian ini 

merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh I Made Sujana 

Adiputra, dkk ( 2017 ), yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi Berbasis 

Sak Etap, Kualitas Pelatihan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam ( Studi Empiris Pada Koperasi 

Simpan Pinjam di Kecamatan Karangasem). Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh I Made Sujana Adiputra, dkk (2017) 

adalah penelitian ini mengambil pada Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) 

Kabupaten Pati dengan menambahkan dua variabel independen yaitu komitmen 



9 
 

9 
 

organisasi dan sistem informasi akuntansi. Dimana komitmen organisasi dan 

sistem informasi akuntansi merupakan salah satu hal penting yang perlu 

diterapkan oleh koperasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal dan 

dengan adanya suatu komitmen organisasi dan sistem informasi akuntansi, 

koperasi akan dapat berkembang dalam usaha mewujudkan program organisasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, 

maka judul yang diambil adalah“ PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI 

BERBASIS SAK ETAP, KUALITAS PELATIHAN, SISTEM 

PENGENDALIAN INTERNAL,KOMITMEN ORGANISASIDAN SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN 

KEUANGAN KOPERASI ”  ( Studi Empiris Pada Koperasi Simpan Pinjam Di 

Kabupaten Pati ). 

 

1.2.Ruang Lingkup 

Agar menjadi lebih terarah, maka dalam penelitian ini dibatasi pada 

beberapa masalah sehingga lebih mudah dipahami serta untuk menghindari 

adanya salah tafsiran terhadap maksud serta tujuan penelitian ini. Adapun ruang 

lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Objek penelitian ini di koperasi simpan pinjam ( KSP ) di Kabupaten Pati. 

2. Responden penelitian ini adalah Pengurus, Manajer koperasi dan Karyawan 

bagian administrasi akuntansi yang bekerja di koperasi simpan pinjam 

Kabupaten Pati. 
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3. Fokus penelitian ini menguji secara empiris pengaruh pemahaman akuntansi 

berbasis sak etap, kualitas pelatihan, sistem pengendalian internal, komitmen 

organisasi dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan 

koperasi di Kabupaten Pati. 

1.3.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Pemahaman akuntansi berbasis sak etap berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Pati? 

2. Apakah Kualitas pelatihan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan pada koperas isimpan pinjam di Kabupaten Pati ? 

3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan koperasi pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Pati ? 

4. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh positif  terhadap kualitas laporan 

keuangan  koperasi simpan pinjam di Kabupaten Pati ? 

5. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Pati ? 

1.4. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk  menguji dan menganalisis pemahaman akuntansi berbasis Sak Etap 

berpengaruh positif terhadap laporan keuangan koperasi simpan pinjam di 

Kabupaten Pati. 
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2. Untuk menguji dan menganalisis kualitas pelatihan berpengaruh positif 

terhadap laporan keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Pati. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal 

berpengaruh positif terhadap laporan keuangan koperasi simpan pinjam di 

Kabupaten Pati. 

4. Untuk menguji dan menganalisiskomitmen organisasi berpengaruh positif  

terhadap laporan keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Pati. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi 

berpengaruh positif terhadap laporan keuangan koperasi simpan pinjam di 

Kabupaten Pati. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat 

memberikan kegunaan bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis / Akademis  

Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk melatih diri dalam 

mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan di 

lapangan. 

2. Kegunaan Praktis / Empiris  

a. Bagi penulis  

Penelitian ini memberi bekal pengalaman dan wawasan untuk 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama duduk 

dibangku kuliah dan membandingkannya dengan keadaan dilapangan, 
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serta dapat membantu penulis untuk dapat memahami lebih dalam 

mengenai pemahaman akuntansi berbasis sak etap, kualitas pelatihan, 

sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan sistem informasi 

akuntansi. 

b. Bagi Pengurus koperasi simpan pinjam 

Bagi Pengurus koperasi simpan pinjam ( KSP ) Kabupaten Pati, hasil 

penelitian diharapkan bermanfaat sebagai kontribusi praktik berupa 

masukan agar lebih memahami akuntansi berbasis Sak Etap, kualitas 

pelatihan, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan sistem 

informasi akuntansi. 

c. Bagi pihak lain 

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan dan 

dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian 

selanjutnya. 

 

 


