
  البحثصلخستم
 

 ) SAK ETAP ارختاء جايا قبل وبعد تنفيذ KSP حتليل أداء الزقاق" عنوان . األطروحة . 0.2013فخر الدين أمحد 
KSP  ادلشرف" ،  ( زقاق 2012-2011ارختاء جايا فرتة الدراسة: . Yuniarti SP  ، التوجيوSE ،M.Bus ،AK 

 ، وحتليل األداء SAK ETAP التقارير ادلالية ، تطبيق: كلمات البحث

 

التعاونية ىي ادلنظمة اليت تدير األعمال و اخلدمات ادلطلوبة من قبل أعضاء التعاونية ومفيدة للغاية، و اجملتمع ، و ميكن 
هتدف ىذه الدراسة إىل . وصفها بأهنا جناح التعاونية يف حتسني الرفاه االجتماعي واالقتصادي ألعضائها ، ومستوى الدخل احلقيقي 

 .ارختاء جايا الزقاق KSP مبادئ احملاسبة ادلقبولة عموما يف البيانات ادلالية على أداء ETAP حتديد مدى تأثري تنفيذ

حتليل األداء، قبل / الطريقة ادلستخدمة من قبل الباحثني ىو ادلنهج الوصفي الكمي، واليت هتدف إىل تقدمي نظرة عامة و 
حتليل األداء باستخدام . ارختاء جايا الزقاق KSP ( SAK ETAP ) وبعد اعتماد الكيان معايري احملاسبة ادلالية دون حماسب

ادلستخدمة يف ذلك  Kep-100/MBU/2002 والتعاونيات نسب التنظيمية و ادلالية وزير SAK ETAPالنسب ادلالية، 
مبا يف ذلك نسبة ادلالءة من إمجايل ادلوجودات إىل نسبة جمموع الديون والديون إىل إمجايل . نسبة السيولة األصول ادلتداولة والتسليم

 .نسب الرحبية و العائد على األصول مبا يف ذلك واألرباح و رأس ادلال و الرحبية. القيمة الصافية 

من إعداد و  SAK ETAP ارختاء جايا زقاق بواسطة عمليةKSPArtha Jaya نتائج إعداد وعرض البيانات ادلالية
ارختاء جايا ولكن ىناك بعض ادلشاكل يف إعداد البيانات ادلالية وفقا ل KSPArtha Jayaعرض البيانات ادلالية توليد ادلزيد من

االسرتخاء و جايا مل يتحقق الكافية يف جمال KSPArtha Jaya  اليت ميلكها.l ، وىي ETAP مبادئ احملاسبة ادلقبولة عموما
ارختاء جايا أمهية البيانات  KSP الوعي مالكنقص.3كمية ادلوارد ادلستخدمة يف إعداد و عرض البيانات ادلالية ، و نقص.2. احملاسبة 

ادلبادئ التوجيهية ادلستخدمة يف قياس األداء ادلايل الستخدام الوحدات القياسية اإلقراض التعاوين و زير التعاونيات والتعاونية . ادلالية
 SAK تنفيذ التغيريات.  بشأن النقابات العمالية و االدخار و القروض 2002للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف اجلمهورية لعام 

ETAP أفضل KSP ارختاء جايا نسب السيولة و نسب ادلالءة ادلالية و نسبrentabilitasnya على الرغم من أن ليست
تطبيق للحد . خصوصا ىذا  ETAP البيانات SAK ويرجع ذلك إىل إضافة نسبة العد والفرز بعد تطبيق ادلركز ادلايل. كبرية جدا

ال ينطبق .  نتيجة ل اخنفاض إيرادات التمويل حبيث سيتم ختفيض السرعة2012أيضا التعاونية شو، يف عام  SAK ETAP من
العوامل األخرى اليت تسبب اخنفاض يف التعاونية شو يف إعداد البيانات ادلالية مع حساب أكثر تفصيال من العام السابق يف إعداد 

 .البيانات ادلالية لتقييم شو


