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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang penerapan SAK 

ETAP Di Koperasi Serba Usaha (KSU) Kencana Makmur Lamongan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Laporan keuangan yang disusun oleh KSU Kencana Makmur Lamongan 

adalah laporan Neraca, laporan Laba Rugi, dan Laporan Catatan Atas Laporan 

Keuangan. KSU Kencana Makmur masih belum meyajikan laporan keuangan 

yang sesuai dengan SAK ETAP. Di dalam laporan neraca KSU Kencana 

Makmur masih terdapat satu pos yang belum disajikan yaitu kewajiban pajak 

sehingga laporan Neraca masih belum sesuai SAK ETAP. Namun KSU 

Kencana Makmur sudah mengakui kas, pendapatan, dan bebannya sesuai 

SAK ETAP yaitu secara akrual. 

2. Dari semua siklus akuntansi (transaksi sampai dengan neraca saldo setelah 

penutupan), KSU Kencana Makmur Lamongan sudah menerapkan siklus 

secara keseluruhan. Namun dalam hasil akhir pada pelaporan keuangan KSU 

Kencana Makmur hanya membuat laporan Neraca, Laporan Laba Rugi dan 

Catatan Atas Laporan Keuangan. KSU masih belum menyajikan laporan Arus 

Kas pertahun dan Laporan Perubahan Ekuitas. 
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3. Perlakuan, pengukuran dan penyajian dalam setiap akun di KSU Kencana 

Makmur sudah sesuai dengan SAK ETAP. 

4. Laporan Laba Rugi yang disajikan oleh KSU Kencana Makmur sudah 

sesuai SAK ETAP. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yang 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyajian laporan keuangan 

KSU Kencana Makmur Lamongan, antara lain :  

1. Mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) kepada para pengurus koperasi 

mengenai penerapan SAK ETAP.  

2. Sebaiknya laporan neraca KSU Kencana Makmur menyajikan pos 

kewajiban pajak, karena kewajiban pajak merupakan salah satu syarat 

minimal dalam penyajian laporan neraca menurut SAK ETAP.  

3. Sebaiknya KSU Kencana Makmur membuat laporan perubahan ekuitas 

dan laporan arus kas dimana laporan ini tidak lain untuk memperjelas 

keberadaan keuangan KSU Kencana Makmur Lamongan. Serta laporan 

perubahan ekuitas bertujuan untuk mengetahui saldo terakhir apakah 

mengalami peningkatan atau penurunan. 

4. Adapun manfaat dari pembuatan laporan keuangan secara lengkap dan 

sesuai standar adalah dengan disajikannya laporan keuangan secara 

lengkap maka pihak koperasi akan lebih mudah mencari investor dalam 

penambahan modal usaha. 
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5. Letak Geografis KSU yang berada pada pusat Desa Solokuro dengan 

tingkat pendidikan masyrakat yang beraneka ragam sehingga. KSU 

Kencana Makmur harus membuat laporan keuangan yang sederhana 

sehingga mudah di pahami namun masih berpedoman pada SAK ETAP. 


