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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Permasalahan perekonomian di Indonesia selalu menjadi hal yang 

dihadapi oleh pemerintah. Sudah ada perhatian yang lebih besar terhadap kondisi 

perekonomian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, dengan meningkatkan 

kemampuan yang dimiliki oleh pengusaha kecil dan menengah akan 

menghasilkan badan usaha yang berkualitas. (Arismawati, dkk 2017). 

Keberadaan koperasi mempunyai peran yang cukup besar dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Koperasi sebagai salah satu 

lembaga ekonomi juga memerlukan jasa akuntansi untuk dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang berkualitas yang dapat digunakan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. (Mahayani, dkk 2017) 

Dengan menyajikan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi 

dengan benar dan jujur sehingga dapat di gunakan oleh pengguna untuk 

mengambil keputusan merupakan penjelasan dari kualitas laporan keuangan. 

Sedangkan laporan keuangan sendiri adalah sebuah aktivitas keuangan yang 

bersal dari beberapa transaksi yang di kerjakan oleh sektor publik dan bisa 

menjadi alat dalam mempertanggungjawabkan aktivitasnya yang telah dikerjakan 

terhadap publik untuk memberikan sebuah informasi yang memilik nilai agar 

dalam pengambila keputusan dan evalusi kinerja. Menurut Pernyataan Akuntansi 

Keuangan (PSAK Nomor 1 Tahun 2007 karakteristik kualitatif laporan keuangan 
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adalah relevan, dapat dipahami, keandalan dan dapat dibandingkan. ( Mahayani, 

dkk 2017) 

 Koperasi merupakan badan resmi.di.Indonesia.yang memiliki dasar hukum 

yang jelas dan mengikat, sesuai dengan yang terdapat pada Undang - Undang 

Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang merupakan 

pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 karena 

sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan ekonomi 

dengan semua kegiatan. Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang 

terkandung dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang bebunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan asas kekeluargaan”. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2012 tentang perkoperasian, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan 

hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi , 

dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan 

usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial 

dan budaya sesuai dengan nilai dan prinspip koperasi. 

Koperasi beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan 

melandasakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk 

menyejahterakan anggota. Keberadaan Koperasi mempunyai peran yang cukup 

besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar tetap stabil. 

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 disebutkan 

bahwa ada beberapa jenis koeprasi di Indonesia yaitu, Koperasi Konsumen, 
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Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Serba 

Usaha. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan salah satu jenis koperasi yang 

menghimpun dana dari anggota maupun masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dalam, Pasal 1 

ayat 15 Undang-undang No. 17 Tahun 2012 menyatakan bahwa Koperasi Simpan 

Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-

satunya usaha. Koperasi simpan pinjam juga menyusun laporan keuangan sebagai 

bentuk pertanggung jawaban pengurus koperasi kepada anggota yang akan 

dibahas dalam RAT kepanjangan dari rapat anggota tahunan. Mendapatkan 

keuntungan dari usaha yang di jalankan adalah tujuan lembaga koperasi. Sisa hasil 

usaha atau SHU di dalam koperasi merupakan istilah laba atau rugi. Pada akhir 

periode akuntansi sisa hasil usaha yang di dapat akan digunakan pada beberapa 

pos tertentu dan membagikan kepada anggota koperasi, yang akan berlangsung 

dimulai dari yanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang 

sama. ( Mahayani, dkk 2017) 

Fenomena mengenai kualitas pelaporan keuangan di Indonesia adalah 

masalah yang sering terjadi dan perlu adanya jalan keluar dan dikaji lebih dalam 

lagi. Koperasi simpan pinjam sebuah organisasi dalam bidang ekonomi dan sosial 

yang bisa menjadi non aktif karena sering terjadi masalah hingga mendapat risiko 

kerugian. Masalah terseubt bisa dating dari luar maupun dalam organisasi. Unsur 

internal seperti adanya sifat manusia yang curang, ambisi, malas, ceroboh 

mementingkan diri sendiri atau sekongkol. Sedangkan unsur eksternal seperti 

adanya oknum-oknum atau pihak anggota koperasi yang ingin mendahulukan 
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kepentingan pribadi dengan cara memanfaatkan kelemahan manajemen koperasi. 

Dari berbagai fenomena yang ada di Kabupaten Kudus dengan hasil pemeriksaan 

Pemkab Kabupaten Kudus dengan terdapat beberapa koperasi di Kabupaten 

Kudus yang menyimpang. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, 

Usaha  Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus memberikan hasil pemeriksaan 

beberapa Koperasi di Kabupaten Kudus terancam ditutup karena tidak melaporkan 

hasil rapat anggota tahunan (RAT),tidak tertib dalam administrasi,tidak 

didukungnya sumber daya manusai yang memadai dan berkualias. Kondisi seperti 

ini menyebabkan kekhawatiran pada anggota atau masyarakat yang melakukan 

simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam tersebut. 

(https://jateng.tribunnews.com) 

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada 

Koperasi Simpan Pinjam antara lain kualitas sumber daya manusia, sistem 

pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan 

dan pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP. 

 Dengan memiliki kualitas sumber daya manusia yang memahami logika 

dan berkompeten dalam bidang akuntansi dengan baik sehingga dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang baik dan akan membantu mewujudkan 

suatu laporan keuangan yang memiliki kualitas. Sumber daya manusia merupakan 

salah satu hal penting bagi setiap organisasi. Pada Koperasi Simpan Pinjam 

sumber daya manusia yang berkualitas ditujukan agar dapat menyelenggarakan 

tupoksi pada laporan keuangan baik sehingga mampu memberikan informasi yang 

memiliki nilai dan memudahkan dalam pengambilan keputusan 

https://jateng.tribunnews.com/
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 Sistem pengendalian internal adalah satu satu sistem informasi akuntansi 

yang diterapkan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaannya dan 

merupakan salah satu yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan koperasi. 

Dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian 

internal yang efektif akan adanya kepercayaan pada laporan keuangan yang 

dihasilkan dengan mematuhi peraturan yang telah diterapkan untuk menghindari 

penyimpangan. 

 Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan keuangan mencakup 

pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja 

secara elektronik serta dapat diakses mudah dan murah oleh masyarakat . Dengan  

memanfaatkan teknologi informasi akan memberikan banyak keunggulan dan 

mengurangi kesalahan terhadap laporan keuangan yang dibuat, bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi mampu mberikan peningkatan pada laporan 

keuangan di koperasi. 

 Usaha yang dilakukan secara sistematik untuk menetapkan apakkah telah 

terjadi suatu penyimpangan pada laporan kuangan, serta untuk mengambil 

tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin kepada anggota atau 

masyarakat merupakan suatu tindakan pada pengawasan. Pada setiap pelaporan 

tahunan yang diadakan oleh koperasi sudah sesuai dengan tujuan organisasi 

dengan pengawasan kepada koperasi yang dilakukan oleh Satgas Pengawas 

Koperasi yang ditugaskan langsung dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Republik Indonesia. 
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 Adapun Faktor yang menyebabkan rendahnya koperasi simpan pinjam 

karena kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Beberapa yang mempengaruhi 

adalah minimnya pahaman tentang akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP. 

Dengan melihat Peraturan Menteri Negara KUKM RI Nomor: 

12/PER/M./KUKM/IX/2015 yang berisikan tentang pedoman umum akuntansi 

koperasi berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntanbilitas yang 

dapat diakui oleh masyarakat dengan melihat prinsip yang berlaku..Dengan 

kehadiran SAK-ETAP diharapkan mampu mempermudah koperasi dalam 

menyusun laporan keuangan, tetapi para pelaku koperasi belum maksimal dalam 

menguasai SAK-ETAP yang benar Salah satu yang mempengaruhi adalah karena 

latar belakang pendidikan dan belum punya pengalaman dalam pengelolaan 

keuangan koperasi simpan pinjam. Kualitas Pelatihan dari pihak pemerintah 

maupun lembaga yang membawahi koperasi masih belum maksimal, sehingga 

pemahaman koperasi berbasis SAK-ETAP masih kurang dipahami. 

 Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Putu Lia Mahayani , 

Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2017) 

menunjukkan pengaruh kualitas sumber daya manusia bidang akuntansi, sistem 

pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi berpengaruh dapat 

meningkatkan kualitas laporan keungan pada koperasi simpan pinjam. 

 Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Putu Lia 

Mahayani, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi 

(2017) adalah dengan penambahan variabel independen pengawasan keuangan 

dan pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP serta objek penelitian 
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yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya bertempat di Kabupaten Jembrana 

sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus. 

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, sehingga peneliti memilih 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH KUALITAS 

SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG AKUNTANSI, SISTEM 

PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI 

INFORMASI, PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMAHAMAN 

AKUNTANSI KOPERASI BERBASIS SAK-ETAP TERHADAP 

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS KOPERASI 

SIMPAN PINJAM SE KABUPATEN KUDUS)”.  

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi: 

1. Obyek penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam se Kabupaten Kudus. 

2. Penelitian ini menggunakan variabel sumber daya manusia bidang 

akuntansi (X1), sistem pengendalian internal (X2), pemanfaatan teknologi 

informasi (X3), pengawasan keuangan (X4), pemahaman akuntansi 

koperasi berbasi SAK-ETAP (X5) merupakan variabel Independen dan 

kualitas laporan keuangan (Y) merupakan variabel dependen. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diambil suatu 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kulitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam? 
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2. Apakan sistem pengedalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan Koperasi Simpan Pinjam? 

3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kulitas 

laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam? 

4. Apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan Koperasi Simpan Pinjam? 

5. Apakah pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap 

kualitas laporan keuangan koperasi simpan pinjam. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kulitas 

laporan keuangan koperasi simpan pinjam. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

kualitas laporan keuangan koperasi simpan pinjam. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan terhadap kualitas 

laporan keuangan koperasi simpan pinjam. 

5. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi koperasi berbasis 

SAK-ETAP terhadap kualitas laporan keuangan koperasi simpan pinjam. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang diperoleh ini diharapkan dapt memberikan 

manfaat kepada berbagai pihak yaitu: 

1. Manfaat terhadap peneliti memberikan pengetahuan yang lebih mendalam 

tentang apa itu kualitas laporan keuangan dan koperasi simpan pinjam. 

2. Memberikan manfaat dapat menjadi informasi sebagai pemasukan 

perkembangan Koperasi Simpan Pinjam di wilayah Kabupaten Kudus 

untuk mengetahui pentingnya pengaruh kulitas sumber daya manusia, 

sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, 

pengawasan keuangan dan pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-

ETAP terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam 

di Kabupaten Kudus. 


