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BAB V 

SIMPULAN dan SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di lakukan pada Koperasi 

Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, maka peneliti 

dapat menarik sebuah kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

 

A. Simpulan 

Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya 

sepenuhnya belum melakukan pencatatan yang sesuai berdasarkan SAK-

ETAP, karena dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki oleh Koperasi 

Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya pada saat 

pelaporan hasil Rapat Anggota Tahunan Koperasi hanya menyajikan beberapa 

laporan keuangan saja, diantaranya koperasi hanya menyajikan laporan arus 

kas, neraca, perhitungan sisa hasil usaha dan pembagian sisa hasil usaha dan 

pihak koperasi juga belum melakukan pencatatan laporan perubahan ekuitas 

dan catatan atas laporan keuangan. Selama ini koperasi juga belum 

mencantumkan data laporan kehilangan barang yang ada ditoko. Dengan 

demikian dalam penetapan sisa hasil usaha koperasi juga belum melakukan 

pencatatan yang sesuai dengan pedoman pencatatan SAK-ETAP. 
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B. Saran  

Dari simpulan diatas maka dapat dilihat bahwa masalah yang sedang 

dihadapi oleh Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah 

Surabaya, yang mana pada penelitian kali ini, peneliti ingin memberikan saran 

kepada para pengurus koperasi antara lain : 

Mengingat pentingnya suatu laporan keuangan suatu perusahaan, 

maka penelitin menyarankan kepada para pengurus untuk menerapkan 

perlakuan akuntasi dalam pencatatan laporan keuangan koperasi berdasarkan 

ketentuan SAK-ETAP, yang mana dalam pencatatan laporan keuangan 

koperasi tersebut koperasi seharusnya menyertakan laporan keuangan berupa 

neraca, Laporan Laba/Rugi (SHU), Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus 

kas, Catatan atas laporan keuangan dan laporan promosi ekonomi anggota 

koperasi. 

Dalam pencatatan laporan keuangan koperasi, pihak koperasi 

seharusnya meyajikan laporan keuangan berupa laporan perubahan ekuitas 

karena dengan mencantumkan laporan keuangan berupa laporan perubahan 

ekuitas maka pihak kopeasi dapat mengetahui perubahan ekuitas yang ada pada 

koperasi. Selain itu pihak koperasi juga seharusnya mencantumkan data 

laporan kehilangan barang toko selama periode berjalan. Dengan demikian 

pihak koperasi dan pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut 

dapat mengtahui perubahan-perubahan yang ada pada koperasi serta 

perkembangan suatu usaha koperasis. 

 


