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IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ETAP UNTUK
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Description :
 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk membantu masyarakat
yang menjadi pengurus koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, dapat mencatat
transaksi yang dilakukan koperasi dan menyusun laporan keuangan koperasi, dengan mudah
dan cepat. Kemudahan dalam mencatat transaksi rutin koperasi akan sangat menolong
pengurus koperasi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi untuk menyusun
laporan keuangan koperasi yang mereka kelola tepat pada waktu yang diperlukan.
 Subyek penelitian yang dipilih adalah masyarakat yang menjadi pengurus koperasi
dan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.Subyek ini dipilih karena pengurus
koperasi memiliki kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan koperasinya
kepada anggota koperasi.Tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan akuntansi yang
memadai seringkali menjadi kendala bagi para pengurus koperasi untuk melakukan tugas dan
tanggung-jawab tersebut. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan riset and development yang
dilakukan di laboratorium akuntansi dan komputasi untuk menghasilkan sistem aplikasi
penyusunan laporan keuangan Koperasi berbasis Microsoft Excell. Proses perancangan
terbagi, yaitu, pertama, perancangan sistem akuntansi keuangan koperasi simpan pinjam. 
Kedua, Perancangan sistem aplikasi penyusunan laporan keuangan berdasarkan siklus
akuntansi secara terintegrasi. Teknik penelitian menggunakan studi kasus pada koperasi
simpan pinjam.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan Sistem Aplikasi Software akuntansi
Koperasi yang adaptif berdasarkan SAK ETAP. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka
pada tahap pertama, akan dilakukan analisis terhadap berbagai hal yang terkait dengan
transaksi rutin di koperasi simpan pinjam. Berbagai hal yang terkait dengan transaksi
keuangan di koperasi simpan pinjam dianalisis untuk mengetahui data yang dibutuhkan
dalam menghasilkan informasi keuangan yang memadai dengan melalui survei lapangan.
Pada tahap kedua, akan dilakukan pembentukan sistem dan prototype perangkat lunak
dengan menggunakan Microsoft Excell sebagai perangkat lunak untuk memproses data yang
diperoleh di tahap pertama supaya dapat menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan
oleh koperasi simpan pinjam. Berdasarkan system software tersebut akan dilakukan
implementasi untuk menunjang kegiatan bisnis koperasi secara komprehensif. Pada tahap
ketiga,  diseminasi hasil penelitian di Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di Indonesia. Pada
tahap keempat, publikasi hasil penelitian dalam Jurnal
Nasional Terakreditasi, yaitu Jurnal Akuntansi atau Jurnal Akuntansi dan Manajemen atau
Jurnal Akuntabilitas.    
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