
5.1. Kesimpulan 

BABV 

KES~PULANDANSARAN 

Di Indonesia koperasi merupakan salah satu bentuk: organisasi yang 

sangat penting, karena koperasi adalah salah satu penunjang perekonomian 

nasional. Menurut UU No. 25 tahun 1992 sebagai pengganti UU No. 12 

tahun 1967, koperasi yang dulunya lebih berorientasi sosial, sekarang 

diarahkan pada penentuan badan usaha yang mandiri. Kebijakan ini 

membawa angin segar terutama bagi koperasi untuk membuka usaha lebih 

bervariasi dan menjalin rekanan bisnis secara profesional. Oleh karena itu 

Koperasi harus didukung agar bisa berkembang seperti pelaku ekonomi 

lainnya. 

Koperasi memiliki ciri yang berbeda dengan badan usaha yang lain 

ditinjau dari organisasi, cara pengelolaannya maupun misinya. Dengan 

alasan inilah dianggap bahwa Standar Akuntansi khusus Koperasi ini dibuat 

agar laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi dapat menyajikan 

informasi yang dapat dibandingkan dengan badan usaha lainnya. 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Secara format bukti-bukti transaksi yang dibuat oleh KOPMA lAIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah mengacu pada standar khusus 
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akuntansi namun bukti tersebut belum memisahkan transaksi antara 

anggota dengan non anggota. 

2. Laporan keuangan yang dibuat KOPMA lAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 27 tentang 

Akuntansi Perkoperasian, karena belum memisahkan transaksi yang 

berasal dari anggota dengan non anggota. Hal ini dapat dilihat dari 

laporan keuangan yang dibuat tahun 1999 dan tahun 2000 yang terdiri 

dari: Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, dan Catatan 

Akuntansinya belum menunjukkan adanya pemisahan pencatatan atas 

transaksi pelayanan kepada anggota dan non anggota. Setiap transaksi 

penjualan produk atau penyerahan jasa kepada anggota disajikan secara 

terpisah sebagai penjualan kepada anggota dalam Laporan Perhitungan 

Hasil Usaha, dan piutang yang timbul dari transaksi tersebut disajikan 

sebagai piutang anggota dalam Neraca. Kemudian kewajiban yang timbul 

akibat transakasi kepada anggota hendaknya juga disajikan sebagai 

hutang anggota dalam Neraca. 

3. Laporan keuangan yang disajikan belum menerapkan Laporan Promosi 

Ekonomi Anggota, dimana laporan tersebut memperlihatkan manfaat 

ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama, manfaat 

ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama, manfaat ekonomi dari 

stmpan pmJam lewat koperasi, manfaat ekonomi dalam bentuk 

pembagian SHU. 
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5.2. Saran 

Setelah melihat permasalahan yang ada maka penulis mencoba 

untuk memberikan saran-saran sebagai masukan untuk mengerjakan laporan 

keuangan pada periode selanjutnya antara lain: 

1. Pada awal pencatatan yang diperoleh dari bikti-bukti transaksi hams 

memisahkan transaksi yang berasal dari anggota dengan transaksi yang 

berasal dari non anggota sehingga dalam membuat laporan keuangan 

sudah memisahkan transaksi yang berasal dari anggota dengan non 

anggota. Begitu pula dalam pembebanan dalam Laporan Perhitungan 

Hasil Usaha, hams memisahkan antara beban pokok (untuk anggota) dan 

harga pokok (untuk non anggota). 

2. Sesuai dengan PSAK No. 27 tahun 1999 tentang Akuntansi 

Perkoperasian dibuat Laporan Promosi Ekonomi Anggota, sebaiknya 

KOPMA lAIN membuat Laporan Promosi Ekonomi Anggota dimana 

dalam laporan tersebut menyajikan: 

a. Manfaat ekonomi dari pemasaran produk berdasarkan harga pasar dan 

harga koperasi dimana didalamnya tercantum data-data sebagai 

berikut: 

- Hams ada perbandingan harga yang terdapat dipasar dengan harga 

yang terdapat di KOPMA lAIN. 

- Untuk menyajikan laporan dari pemasaran produk atas dasar harga 

koperasi digunakan pendekatan laba kontribusi, dimana informasi 

mengenai laba kontribusi bermanfaat bagi manajemen dalam 
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mempertimbangkan pengaruh serta membuat keputusan yang 

berhubungan dengan perubahan harga jual, biaya dan volume 

terhadap laba koperasi. 

- Adapun rumus dari perhitungan tersebut: 

Penjualan XXX 

Biaya variabel :(XXX) 

Contribution Margin XXX 

Biaya tetap (XXX) 

Laba usaha XXX 

b. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaanjasa bersama 

merupakan manfaat yang diperoleh anggota dimana biaya penjualan 

lebih kecil dari biaya yang terdapat di pasar dalam pengadaan barang. 

c. KOPMA lAIN belurn rnenerapkan sistem snnpan pmJam lewat 

koperasi sehingga manfaat ekonomi dari simpan pijnam lewat 

koperasi belum dapat ditampilkan. Agar sesuai dengan PSAK No. 27 

KOPMA lAIN hams rnenerapkan sistem tersebut sehingga peran aktif 

anggota dalam kegiatan perkoperasian semakin terlihat. 

d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian SHU rnerupakan jumlah 

yang dibagikan atau yang diperoleh anggota selama satu periode 

sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh KOPMA lAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 




