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PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 27 PADA KOPDIT
CU. KARYA NYATA PEMATANG SIANTAR

Eva Malina Simatupang
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum
koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Kopdit/CU Karya Nyata
Pematang Siantar adalah koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Adapun
permasalahan yang dihadapi pada Kopdit/CU Karya Nyata Pematang Siantar adalah;
“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pada Kopdit/CU Karya Nyata
Pematang Siantar belum sesuai dengan PSAK No. 27.” Dari masalah tersebut, maka
ditemukan hipotesis sebagai berikut: (1) Adanya ketidaksesuaian pengelompokkan
perkiraan akun-akun sisa hasil usaha seperti yang terdapat dalam PSAK No. 27 pada
Kopdit/CU Karya Nyata Pematang Siantar, (2) Tidak adanya laporan promosi ekonomi
anggota dalam laporan keuangan Kopdit/CU Karya Nyata Pematang Siantar. Dari hasil
analisis dan evaluasi maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Dalam laporan sisa hasil usaha
terdapat ketidaksesuaian pengelompokkan akun-akun seperti yang terdapat dalam
PSAK No. 27, (2) Tidak adanya laporan promosi ekonomi anggota dalam laporan
keuangan Kopdit/CU Karya Nyata Pematang Siantar, (3) Penyajian laporan keuangan
Kopdit/CU Karya Nyata Pematang Siantar belum sesuai dengan PSAK No. 27, (4)
Dampak dari ketidaksesuaian pengelompokkan biaya pada laporan sisa hasil usaha yaitu
pada saat pimpinan mengambil keputusan untuk kelangsungan hidup perusahaan.
Adapun saran yang diberikan terhadap masalah yang dihadapi: (1) Koperasi kredit/CU
Karya Nyata Pematang Siantar seharusnya menyajikan laporan promosi ekonomi
anggota dalam menyajikan laporan keuangannya, (2) Pengurus koperasi harus
menyadari bahwa akuntansi bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi keuangan
kepada para pemakai laporan keuangan, tetapi juga sebagai alat penilaian dan
pengukuran kinerja operasi.

Kata kunci: koperasi, Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan

PENDAHULUAN

Sesuai dengan perkembangan
koperasi didalam melaporkan
keuangannya, kini dalam penyusunan
telah dikeluarkan PSAK No. 27 tentang
Akuntansi Perkoperasian. PSAK No. 27
ini, berisikan tentang karekteristik
koperasi, struktur pengorganisasian
koperasi, usaha dan jenis koperasi,
tujuan koperasi, ruang lingkup koperasi,
defenisi koperasi, dan standar penyajian
laporan keuangan koperasi. Menurut
PSAK No. 27: “Laporan keuangan itu

terdiri dari neraca, perhitungan hasil
usaha (PHU), laporan arus kas, laporan
promosi ekonomi anggota, dan catatan
atas laporan keuangan”. Kopdit/CU
Karya Nyata Pematang Siantar
seharusnya membuat laporan keuangan
sesuai dengan standar yang berlaku,
dalam hal ini telah diatur dalam PSAK
N0. 27. Dalam prakteknya Kopdit/CU
Karya Nyata Pematang Siantar belum
menyusun keuangan secara lengkap,
sesuai dengan PSAK No. 27. Hal ini
dapat dilihat dari tidak adanya laporan
promosi ekonomi dan adanya
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ketidaksesuaian pengelompokkan
perkiraan akun-akun sisa hasil usaha
seperti yang terdapat dalam PSAK No.
27 dalam laporan keuangan yang
disusun koperasi ini.

Berdasarkan penilitian pada
perusahaan, maka dirumuskan masalah
sebagai berikut: Penerapan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan pada
Kopdit/CU Karya Nyata Pematang
Siantar belum sesuai dengan PSAK No.
27 pada tahun 2006 dan 2007.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kieso, et. al.,: Laporan
keuangan merupakan sarana
pengkomunikasian informasi keuangan
utama kepada pihak-pihak di luar
koperasi. Laporan ini menampilkan
sejarah perusahaan yang dikuantifikasi
dalam nilai moneter. Laporan keuangan
yang sering disajikan adalah neraca,
laporan laba rugi, laporan arus kas,
laporan ekuitas pemilik atau pemegang
saham. Tujuan pelaporan keuangan
adalah untuk menyediakan: (1)
Informasi yang berguna bagi keputusan
investasi dan kredit, (2) Informasi yang
berguna dalam menilai arus ke masa
depan, (3) Informasi mengenai sumber
daya perusahaan, klaim pada sumber
daya tersebut, dan perubahan di
dalamnya.

Menurut Ikatan Akuntan
Indonesia No. 27: Koperasi adalah
badan usaha yang mengorganisir
pemanfaatan dan pendayagunaan
sumber daya ekonomi para anggotanya
atas dasar prinsip-prinsip koperasi pada
kaidah ekonomi untuk meningkatkan
taraf hidup anggota pada khususnya dan
masyarakat daerah kerja pada
umumnya, dengan demikian koperasi
merupakan gerakan ekonomi rakyat dan
soko guru perekonomian nasional.
Karakterisitik utama koperasi yang
membedakannya dengan badan usaha

yang lain adalah bahwa anggota
koperasi memiliki identitas ganda yaitu
anggota sebagai pemilik dan juga
sekaligus pengguna jasa koperasi.

Laporan keuangan koperasi
terdiri dari neraca, perhitungan hasil
usaha, laporan arus kas, laporan
promosi ekonomi anggota, catatan atas
laporan keuangan.

1) Neraca adalah suatu laporan
yang disusun secara sistematis,
tentang posisi finansial
perusahaan pada suatu saat
tertentu. Komponen neraca
diurutkan sehingga merupakan
pencerminan dari klasifikasi pos
netraca dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Aktiva diklasifikasikan
menurut ukuran
likuiditas

b. Kewajiban
diklasifikasikan menurut
ukuran jatuh tempo

c. Modal diklasifikasikan
berdasarkan sifat
kekekalan

2) Perhitungan hasil usaha
disajikan dengan memisahkan
perkiraan pendapatan dan beban
yang berasal dari kegiatan yang
diselenggarakan untuk anggota
dan non anggota selama periode
tertentu.

3) Laporan arus kas menyajikan
informasi mengenai perubahan
kasa yang meliputi saldo awal
kas, sumber penerimaan kas,
pengeluaran kas, dan saldo akhir
kas pada periode tertentu.
Laporan arus kas disusun
menurut sumber dan
penggunaan dari aktivitas
operasi, aktivitas investasi dan
aktivitas pendanaan

4) Laporan promosi ekonomi
anngota adalah laporan yang
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memperlihatkan manfaat
ekonomi yang diperoleh anggota
koperasi selama satu tahun
tertentu. Laporan tersebut
mencakup 4 unsur:

a. Manfaat ekonomi dari
pembelian barang atau
pengadaan jasa bersama

b. Manfaat ekonomi dari
pemasaran dan
pengolahan bersama

c. Manfaat ekonomi dari
simpan pinjam lewat
koperasi

d. Manfaat ekonomi dalam
bentuk pembagian sisa
hasil usaha

5) Catatan atas laporan keuangan
menyajikan pengungkapan yang
memuat perlakuan akuntansi dan
pengungkapan informasi lain.
Hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini adalah: (1) Adanya
pengelompokkan akun-akun pada
laporan sisa hasil usaha yang tidak
sesuai dengan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan No. 27 pada
Kopdit/CU Karya Nyata Pematang
Siantar, (2) Tidak adanya laporan
promosi ekonomi anggota dalam
laporan keuangan Kopdit/CU Karya
Nyata Pematang Siantar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di
Kopdit/CU Karya Nyata Pematang
Siantar. Pendekatan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti adalah bersifat
kualitatif. Jenis penelitiannya adalah
deskriptif kualitatif.

Penelitian dilakukan untuk
melihat penerapan Standar Akuntansi
Keuangan No. 27 pada Kopdit/CU
Karya Nyata Pematang Siantar.
Pengambilan data dilakukan dengan
metode: (1) kepustakaan (library
research) dan (2) lapangan (field
research).

Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah: (1) metode
analisis deskriptif dan (2) metode
analisis komperatif.

SEJARAH PERUSAHAAN

Sejarah Singkat Koperasi

Nama koperasi kredit/CU Karya
Nyata Pematang Siantar mempunyai arti
“memperlihatkan (menunjukkan) karya
kepada masyarakat” yang mencapai
kesepakatan pada tanggal 22 Mei 2002.
Koperasi kredit/CU Karya Nyata
Pematang Siantar memiliki status
hukum koperasi pada tanggal 8 Juni
2002 dengan No. 0549/BK3D-
SU/VI/02. Setelah Koperasi kredit/CU
Karya Nyata Pematang Siantar
berbadan hukum maka Koperasi
kredit/CU Karya Nyata Pematang
Siantar berusaha mengikuti diri dengan
cara mengikuti pengarahan dari BK3D
(Badan Koordinasi Koperasi Kredit
Daerah) Sumatera Utara. Pada akhirnya
pengurus memutuskan untuk masuk
menjadi anggota DAPERMA (Dana
Perlindungan Bersama).

Aktivitas Koperasi Kredit/CU Karya
Nyata Pematang Siantar

Adapun bidang yang dilakukan
oleh koperasi kredit/CU Karya Nyata
Pematang Siantar sebagai berikut:

1. Permodalan.
Koperasi kredit/CU Karya Nyata
Pematang Siantar memprioritaskan
pengumpulan modal dari anggota. Hal
ini tetap dipertahankan karena
permodalan yang mandiri adalah modal
yang dipotong dari anggota.
Penghimpunan modal berupa:

a. Simpanan pokok sebesar Rp
15.000 diberikan hanya satu kali
pada saat menjadi anggota.

b. Simpanan wajib sebesar Rp
10.000 per bulan. Simpanan ini
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diwajibkan setiap bulan disetor
walaupun tidak mempunyai
pinjaman. Simapanan wajib
diterima dari anggota baru dan
anggota lama.

c. Simpanan sukarela, simpanan
yang diberikan secara sukarela
oleh anggota dan kapan saja
dapat disetor. Simpanan sukarela
diterima dari anggota baru dan
anggota lama.

2. Perkreditan
Perkreditan pada koperasi kredit/CU
Karya Nyata Pematang Siantar
merupakan bagian pelayanan kepada
anggota sekaligus membantu
menyejahterakan para anggota. Adapun
jenis-jenis pelayanan pinjaman koperasi
kredit/CU Karya Nyata Pematang
Siantar:

a. Pinjaman kesejahteraan
keluarga. Pinjaman diberikan
kepada anggota untuk
menambah kesejahteraan
keluarga/anggota. Contoh:
pendidikan

b. Pinjaman produktif (modal).
Pinjaman yang diberikan kepada
anggota untuk menambah modal
ataupun membuka usaha baru.
Contoh: modal dagang

c. Pinjaman mendadak/darurat.
Pinjaman ini diberikan kepada
anggota yang mengalami atau
menimpa musibah seperti sakit

d. Bunga pinjaman adalah 2,5%
perbulan dengan sistem saldo
menurun.

3. Pendidikan
Salah satu filosofi CU adalah dimulai
dengan pendidikan, berkembang dengan
pendidikan, diawasi dengan pendidikan,
dan tergantung dengan pendidikan.
Prinsip ini tetap di pegang oleh CU
karena pendidikan itu merupakan soko
guru yang berperan untuk membangun

manusianya. Selama tahun 2004
program pendidikan memfokuskan pada
dasar calon anggota baru, pendidikan
pengurus, pendidikan manajemen,
pendidikan anggota.

Penyajian Laporan Keuangan
Koperasi Kredit/CU Karya Nyata
Pematang Siantar

Laporan keuangan koperasi kredit/CU
Karya Nyata Pematang Siantar terdiri
dari;

1. Neraca
Neraca merupakan laporan posisi

keuangan pada suatu perusahaan pada
periode tertentu neraca koperasi
kredit/CU Karya Nyata Pematang
Siantar disajikan komparatif antara
tahun 2006-20007. Penyajian neraca
komparatif ini akan memberikan
informasi yang lebih mudah bagi
pengguna laporan keuangan koperasi.
Penyusunan neraca disusun dalam
bentuk laporan, yang menyajikan semua
pos-pos aktiva di bagian atas, kemudian
diiukuti dengan pos-pos utang di
bawahnya, dan kemudian diikuti dengan
pos-pos ekuitas di bawah pos-pos utang.
Pos-pos tersebut akan dijelaskan
sebagai berikut:

1) Aktiva merupakan sumber-
sumber ekonomi yang dimiliki
koperasi kredit/CU Karya Nyata
Pematang Siantar yang
dinyatakan dalam satuan uang.
Koperasi mengklasifikasikan
aktivanya dalam 3 kelompok
yaitu;
 Aktiva lancar terdiri dari:

kas, piutang anggota,
simpanan SPD

 Aktiva tetap terdiri dari:
perlengkapan, peralatan

2) Kewajiban dapat dikategorikan
dalam kewajiban jangka pendek
dan kewajiban jangka panjang.
Kewajiban jangka pendek
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merupakan kewajiban yang
diperkirakan akan diselesaikan
dalam jangka waktu siklus
normal operasi perusahaan.
Kewajiban yang ada pada
koperasi sebagai berikut:
 Dana kesejahteraan anggota
 Dana sosial
 Dana pengurus
 Dana solidaritas
 Dana pendidikan

3) Modal, terdiri dari:
 Simpanan pokok
 Simpanan wajib
 Simpanan sukarela
 Dana cadangan
 SHU tahun lalu
 SHU tahun berjalan

2. Laporan Perhitungan Sisa Hasil
Usaha

Perhitungan sisa hasil usaha pada
koperasi kredit/CU Karya Nyata
Pematang Siantar adalah sebagai
berikut:

a. Pendapatan, dibedakan menjadi
2 yaitu:
 Pendapatan usaha yang

berasal dari bunga
pinjaman, uang pangkal

 Pendapatan non usaha
yang berasal dari dividen
SPD

b. Biaya-biaya, terdiri dari:
 Biaya organisasi yang

berasal dari biaya honor,
biaya RAT, biaya
DAPERMA, biaya rapat,
biaya SPD

 Biaya administrasi dan
umum yang berasal dari
biaya bunga simpanan
sukarela, biaya ATK,
biaya umum,biaya telpon
dan listrik

3. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan yang
disajikan oleh koperasi kredit Karya

Nyata Pematang Siantar ini menjelaskan
secara singkat saldo awal dari masing-
masing akun penambahan atau
pengurangan yang terjadi selama tahun
tersebut, sehingga akan di dapat saldo
akhir pada tahun berjalan.

4. Laporan Promosi Ekonomi
Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota
tidak ada disajikan oleh koperasi kredit
Karya Nyata Pematang Siantar.
Sementara PSAK no. 27 tentang
Akuntansi Perkoperasian menyajikan
laporan promosi ekonomi anggota
koperasi.

PEMBAHASAN HASIL
PENELITIAN

Analisis dan Evaluasi Laporan
Perhitungan SHU

Sisa hasil usaha (SHU) adalah
gabungan dari hasil partisipasi netto dan
laba atau rugi kotor dengan non
anggota, ditambah atau dikurangi
dengan pendapatan dan beban lain serta
beban perkoperasian dan pajak
penghasilan badan koperasi.
Perhitungan hasil usaha menyajikan
informasi mengenai pendapatan dan
beban-beban usaha dan beban
perkoperasian selama periode tertentu.
Perhitungan hasil usaha menyajikan
hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha

Sisa hasil usaha yang diperoleh
mencakup hasil usaha dengan anggota
dan laba atau rugi kotor dengan non
anggota. Istilah perhitungan hasil usaha
digunakan mangingat manfaat dari
usaha koperasi tidak semata-mata
diukur dari sisa hasil usaha atau laba
tetapi ditentukan pada manfaat bagi
anggota. Pembagian sisa hasil usaha
tersebut harus dilakukan pada k=akhir
periode pembukuan. Jumlah yang
dialokasikan selain untuk koperasi
diakui sebagai kewajiban.
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Dalam format sisa hasil usaha
pada koperasi kredit/CU Karya Nyata
Pematang Siantar terdapat
pengelompokkan akun-akun yang tidak
sesuai dengan PSAK No. 27 antara lain:

1. Biaya honor, biaya RAT (Rapat
Anggota Tahunan), biaya
DAPERMA (Dana Perlindungan
Bersama), biaya rapat, biaya
SPD (Simpan Pinjam Daerah),
biaya bunga simpanan sukarela
dalam laporan sisa hasil usaha
seharusnya masuk ke dalam
akun beban perkoperasian sesuai
dengan PSAK No. 27. Dimana
beban perkoperasian adalah
beban sehubungan dengan
gerakan perkoperasian. Seluruh
beban-bena tersebut rutin
dilakukan pada koperasi
kredit/CU Karya Nyata
Pematang Siantar.

2. Biaya ATK (alat tulis kantor),
biaya umum, biaya telepon dan
listrik dalam laporan sisa hasil
usaha seharusnya masuk ke
dalam akun pendapatan dan
beban lain-lain sesuai dengan
PSAK No. 27

Analisis dan Evaluasi Penyajian
Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi
anggota adalah laporan yang
memperlihatkan manfaat ekonomi yang
diperoleh anggota selama satu tahun
tertentu. Laporan tersebut mencakup 4
unsur yaitu:

a. Manfaat ekonomi dari
pembelian barang atau
pengadaan jasa bersama’

b. Manfaat ekonomi dari
pemasaran dan pengolahan
bersama

c. Manfaat ekonomi dari simpan
pinjam lewat koperasi

d. Manfaat ekonomi dalam bentuk
pembagian sisa hasil usaha
Manfaat tersebut mencakup

manfaat yang diperoleh selama tahun
berjalan dari transaksi pelayanan yang
dilakukan koperasi untuk anggota dan
manfaat ayng diperoleh pada akhir
tahun buku dari pembagian sisa hasil
usaha tahun berjalan. Laporan promosi
ekonomi anggota ini disesuaikan
dengan jenis koperasi dan usaha yang
dijalankannya.

Sisa hasil usaha tahun berjalan
harus dibagi sesuai dengan ketentuan
anggran dan anggaran rumah tangga
koperasi. Bagian sisa hasil usaha untuk
anggota merupakan manfaat ekonomi
yang diterima anggota pada akhir tahun
buku. Dalam hal pembagian sisa hasil
usaha tahun berjalan belum dibagi
karena tidak diatur secara tegas
pembagiannya dalam anggaran dasar
rumah tangga dan harus menunggu
keputusan rapat anggota, maka manfaat
ekonomi yang diterima dari pembagian
sisa hasil usaha dapat dicatat atas dasar
taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha
yang akan diterima oleh anggota.

Dalam koperasi kredit/CU
Karya Nyata Pematang Siantar tidak
menyajikan laporan promosi ekonomi
anggota karena koperasi ini bergerak
dalam koperasi simpan pinjam saja.
Sementara dalam PSAK No. 27 tentang
akuntansi perkoperasian menyajikan
laporan promosu ekonomi anggota baik
pada koperasi konsumen maupun pada
koperasi produsen

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang
dilakukan pada koperasi kredit/CU
Karya Nyata Pematang Siantar, maka
dibuat suatu kesimpulan sebagai
berikut:
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1. Laporan keuangan yang lengkap
untuk koperasi di Indonesia
sesuai dengan PSAK No. 27
terdiri dari: neraca, perhitungan
sisa hasil usaha, laporan arus
kas, laporan promosi ekonomi
anggota dan catatan atas laporan
keuangan

2. Adanya ketidaksesuaian
pencatatan akun-akun pada
laporan perhitungan sisa hasil
usaha pada koperasi kredit/CU
Karya Nyata Pematang Siantar
seperti biaya honor,biaya RAT
(Rapat Anggota Tahunan), biaya
DAPERMA (Dana Perlindungan
Bersama), biaya rapat, biaya
SPD (Simpan Pinjam Daerah),
biaya bunga simpanan sukarela
dalam laporan sisa hasil usaha
seharusnya masuk ke dalam
akun beban perkoperasian sesuai
dengan PSAK No. 27.
Sedangkan koperasi kredit/CU
Karya Nyata Pematang Siantar
mengklasifikasikan biaya
tersebut ke dalam akun biaya
organisasi sementara biaya
bunga simpanan sukarela pada
akun biaya administrasi dan
umum. Biaya ATK (biaya alat
tulis kantor), baiaya umum, dan
biaya telepon dan listrik dalam
laporan sisa hasil usaha koperasi
kredit/CU Karya Nyata
Pematang Siantar seharusnya
masuk dalam akun beban lain-
lain sesuai dengan koperasi
kredit/CU Karya Nyata
Pematang Siantar. Sedangkan
koperasi kredit/CU Karya Nyata
Pematang Siantar
mengklasifikasikan biaya
tersebut sebagai biaya
administrasi dan umum. Maka,
dapat disimpulkan bahwa
hipotesis yang pertama diterima
oleh perusahaan

3. Penyajian laporan keuangan
koperasi kredit/CU Karya Nyata
Pematang Siantar untuk tahun
2006-2007 belum sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam
PSAK No. 27. Hal ini dapat
dilihat dari tidak adanya laporan
promosi ekonomi anggota.
Untuk laporan yang disajikan
koperasi kredit/CU Karya Nyata
Pematang Siantar yaitu: neraca,
perhitungan sisa hasil usaha, dan
catatan atas laporan keuangan.
Maka, dapat disimpulkan bahwa
hipotesis yang kedua diterima
oleh perusahaan.

4. Dampak dari ketidaksesuian
pengelompokkan biaya pada
laporan sisa hasil usaha yaitu
pada saat pimpinan perusahaan
mengambil kebijakan untuk
kelangsungan hidup perusahaan.

Dari kesimpulan atas masalah
yang dihadapi perusahaan, maka dapat
dikemukakan beberapa saran yang
diharapkan dapat berguna bagi
pengurus, anggota, serta piohak-pihak
yang berkepentingan atas koperasi
kredit/CU Karya Nyata Pematang
Siantar maupun peniliti berikutnya yang
ingin melakukan penilitian di koperasi
tersebut. Adapun saran adalah:

a. Koperasi kredit/CU Karya Nyata
Pematang Siantar seharusnya
menyajikan laporan promosi
ekonomi anggota dan laporan
arus kas dalam penyajian
laporan keuangannya. Karena
laporan ini dapat memberikan
informasi kepada pemakai
laporan keuangan untuk
mengetahui manfaat ekonomi
yang diperoleh anggota
koperasi, dan informasi
penerimaan dan penggunaan kas
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b. Pengurus koperasi harus
menyadari bahwa akuntansi
bukan hanya alat untuk
menyampaikan informasi
keuangan kepada para pemakai
laporan keuangan, tetapi juga
sebagai salah satu alat penilaian
dalam pengukuran kinerja
koperasi. Oleh karena itu,
koperasi kredit/CU Karya Nyata

Pematang Siantar harus
menerapkan secara utuh PSAK
No. 27 dalam penyajian laporan
keuangan koperasi tersebut. Hal
ini penting memberikan
informasi yang lengkap, relevan,
handal, dan dapat
diperbandingkan.
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