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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 
 

Berubahnya kondisi lingkungan ekonomi banyak berpengaruh pada dunia 

usaha. Untuk dapat bersaing, pelaku usaha dihadapkan pada kondisi untuk lebi 

transparan dalam mengungkap informasi usaha, sehingga akan lebih membantu 

para pengambil keputusan dalam mengantisipasi kondisi yang semakin berubah. 

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan. 

Laporan tahunan itu berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan 

lainnya. Laporan keuangan itu perlu dianalisa karena analisa terhadap laporan 

keuangan penting digunakan untuk memahami laporan keuangan. Laporan 

keuangan menggambarkan kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan merupakan media 

informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan dan salah satu sumber 

informasi penting bagi investor disamping informasi yang lain, seperti informasi 

industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar, perusahaan, kualitas manajemen 

dan lainnya. Perusahaan public berkewajiban menerbitkan dan menyampaikan 

laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber 

daya yang dipercayakan kepada perusahaan. 

Financial accounting standar board (FSAB) dalam statement of financial 

accounting concept (SFAC) No.1 mengidentifikasikan beberapa tujuan pelaporan 



keuangan (FSAB, 1987). Pertama untuk menyediakan informasi yang berguna 

bagi investor kreditor dan pemakaian eksternal lainnya untuk pengambilan 

keputusan investasi, kredit dan lainnya. kedua, menyediakan informasi mengenai 

prospek arus kas bersih perusahaan bersangkutan. Tujuan yang terakhir 

memberikan informasi tentang sumber daya perusahaan, klaim terhadap smber 

daya dan perubahan sumber daya tersebut. 

laporan keuangan penting untuk mengetahui perkembangan usaha 

perusahaan begitupula dengan koperasi dengan adanya laporan keuangan maka 

koperasi bisa memantau pertumbuhan koperasi setiap periodenya. Laporan 

keuangan agar bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan yang tepat 

haruslah laporan keuangan yang akurat. laporan ekuangan yang akurat tentu 

memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Dimana unsur akuransi laporan keuangan 

ditentukan oleh pengelolaan laporan keuangan di koperasi. Pengelolaan laporan 

keuangan perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor seperti keahlian, job 

relevant information dan tindakan supervisi. 

Keahlian orang dalan mengelola keuangan akan  menentukan baik 

buruknya pengelolaan keuangan. Karyawan yang telah memiliki keahlian serta 

pengalaman dalam mengelola laporan keuangan tentu akan mudah mengelola 

keuangan serta mengambil kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan. 

Oleh karena itu semakin ahli seseorang dalam pengelolaan keuangan maka akan 

semakin baik dan semakin akurat pula laporan keuangan yang dibuat. Keahlian 

karyawan dalam mengelola keuangan juga ditentukan pula dengan job relevant 



information, tidak jarang ditemui adanya miss pelaporan keuangan karena adanya 

sumber informasi yang tidak tepat oleh karena itu job relevant information ini 

dapat memberikan dukungan pada ketepatan atau akurasi laporan keuangan yang 

akan disusun. Adanya job relevant information akan memudahkan karyawan 

dalam mengelola laporan keuangan dengan baik dan menentukan akurasi laporan 

keuangan yang disusun. selain dua faktor tersebut faktor tindakan supervisi juga 

menjadi faktor penting yang mendukung akurasi laporan keuanga. Tindakan 

supervisi ini menjadi sumber kontrol atau pengawasan terhadap pengelolaan 

keuangan sehingga jika supervisi dilakukan secara tepat akan memudahkan 

pengelola keuangan untuk mengetahui secara cepat kemungkinan kesalahan atau 

ketidak tepatan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu dengan tindakan supervisi 

yang dilakukan maka akan membuat akurasi penyusunan laporan keuangan 

semakin meningkat. 

Hal itu yang juga harus dilakukan oleh koperasi untuk mendukung akurasi 

laporan keuagngan dengan memperhatikan faktor-faktor pengelolaan keuangan 

seperti faktor keahlian, job relevant information dan tindakan supervisi. Penelitian 

ini akan dilakukan survai di koperasi di Surakarta sehingga melalui penelitian ini 

akan dapat menjadi dasar tepat mengenai faktor-faktor pengelolaan keuangan 

tersebut dapat menentukan akurasi laporan keuangan. Berdasarkan pada hal 

tersebut maka dalam penelitian ini akan mengambil judul ”PENGARUH 

FAKTOR-FAKTOR PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP AKURASI 

LAPORAN KEUANGAN KOPERASI DI SURAKARTA”. 



B. Perumusan Masalah 
 
 

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

”Apakah terdapat pengaruh faktor-faktor pengelolaan keuangan (keahlian, 

job relevant information dan tindakan supervisi) terhadap akurasi laporan 

keuangan koperasi di Surakarta? 

 
C. Tujuan Penelitian  
 
 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

”Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor pengelolaan keuangan 

(keahlian, job relevant information dan tindakan supervisi) terhadap akurasi 

laporan keuangan koperasi di Surakarta”. 

 
D. Manfaat Penelitian 
 
 

Manfaat dari penelitian ini adalah ; 

1. Bagi Praktisi 

Memberikan masukan bagi praktisi terutama pada pengelola keuangan di 

koperasi dalam meningkatkan akurasi laporan keuangan melalui faktor 

keahlian pengelolaan keuangan, job relevant information dan tindakan 

supervisi. 

2. Bagi Akademisi 



Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong 

dilakukannya penelitian-penelitian yang akan datang dengan materi yang 

sama. 

3. Bagi Penulis 

Penulis dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat selama di Universitas 

Muhamadiyah Surakarta. 

 
E. Sistematika Penulisan Skripsi 
 
 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka, tinjauan koperasi, tinjauan laporan keuangan dan 

tinjauan faktor pengelolaan keuangan, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesa. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi desain penelitian, sumber data, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Analisa data dan pembahasan berisi, deskripsi data penelitian, 

deskripsi hasil dan analisa data 



BAB V : PENUTUP 

penutup berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran. 

 


