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Kata Kunci : Penerapan PSAK No.27, Perkembangan Usaha. 

 

Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan 

keuangan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus 

tentang tata kehidupan koperasi. Penyusunan laporan keuangan koperasi yang mengacu 

pada standar ideal yang telah ditetapkan yaitu PSAK No.27 akan menjadi salah satu tolok 

ukur perkembangan koperasi secara kualitas dan penilaian profesionalisme para 

pengelola koperasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) 

Bagaimanakah penerapan PSAK pada KUD di Kota Semarang, (2) Bagaimanakah 

perkembangan usaha pada KUD di Kota Semarang, (3) Adakah pengaruh penerapan 

PSAK terhadap perkembangan usaha pada KUD di Kota Semarang. Tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK pada KUD di Kota 

Semarang, untuk mengetahui hasil perkembangan usaha pada KUD di Kota Semarang, 

dan untuk mengetahui pengaruh penerapan PSAK terhadap perkembangan usaha pada 

KUD di Kota Semarang. 

Populasi penelitian ini sebanyak 20 KUD yang terdapat di Kota semarang yang 

telah berbadan hukum dan terdaftar di Departemen Koperasi dan PKM. Adapun variabel 

yang diteliti meliputi penerapan PSAK sebagai variabel X dan perkembangan usaha 

sebagai variabel Y. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode angket atau kuesioner dan metode dokumentasi. Data yang 

dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis regresi sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pernyataan standar Akuntansi 

No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian pada koperasi KUD di Kota Semarang termasuk 

kategori sangat baik dengan prosentase sebesar 78,28%. Sedangkan Perkembangan 

usaha pada koperasi KUD di kota Semarang termasuk dalam kategori tinggi dengan 

prosentase perkembangan usaha sebesar 166,66%. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan penerapan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi terhadap 

Perkembangan Usaha pada KUD di Kota Semarang, hal ini ditunjukan hasil perhitungan 

t-hitung (1,989) > t-tabel (1,701) atau sig t (0,00) < 0,05. 



 

 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penerapan PSAK 

No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian pada KUD di Kota Semarang termasuk kategori 

sangat baik. Perkembangan usaha pada koperasi KUD di kota Semarang termasuk dalam 

kategori tinggi. Adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi terhadap perkembangan usaha perlu 

diperhatikan agar dapat meningkatkan perkembangan usaha KUD di Kota Semarang 

pada masa yang akan datang 

 


