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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi SAK 

ETAP pada Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama telah menyelenggarakan penyusunan 

laporan keuangan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus 

kepada anggota dan Pusat koperasi secara rutin setiap bulan, triwulan, dan 

akhir tahun. 

2. Komponen Laporan keuangan yang telah disusun oleh Primkop Kartika Jaya 

Bersama adalah terdiri dari Neraca dan Laporan laba rugi. Hal ini belum sesuai 

dengan yang distandarkan oleh SAK ETAP. Di dalam SAK ETAP disebutkan 

bahwa laporan keuangan suatu entitas terdiri dari Neraca, Laporan laba rugi, 

Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan. 

3. Konsep Penyajian pada laporan keuangan Primer Koperasi Kartika Jaya 

Bersama belum sesuai dengan SAK ETAP. Dari hasil analisis penyajian 

laporan Keuangan Primkop Kartika Jaya Bersama berdasarkan 13 kriteria 

penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP, hanya terdapat 3 kriteria 

penyajian yang diterapkan pada penyajian laporan keuangan Primkop Kartika 
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Jaya Bersama, yaitu Penyajian Wajar, frekuensi pelaporan serta klasifikasi aset 

dan kewajiban. 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengakui bawha adanya 

keterbatasan yaitu: 

1. Dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada implementasi penyajian 

laporan keuangan menurut SAK ETAP, sehingga hanya meneliti dari aspek 

penyajian laporan keuangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam 

memperoleh akses data yang lebih medalam. 

2. Keterbatasan penelitian ini, informasi yang diperoleh hanya didapat melalui 

observasi, literatur, serta wawancara dengan bendahara yang mengurus 

administrasi keuangan Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama. 

5. 3  Saran 

  Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang 

perlu menjadi perhatian Primkop Kartika Jaya Bersama. Peneliti memberikan saran 

untuk Primkop Kartika Jaya Bersama serta peneliti selanjutnya antara lain sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya Primkop Kartika Jaya Bersama membuat laporan keuangan yang 

lengkap sesuai dengan SAK ETAP yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, 

sehingga laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi yang andal 

untuk pengambilan keputusan. 
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2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau meneliti objek penelitian 

lainnya yang ada di Primkop Kartika Jaya Bersama atau koperasi lainnya. 
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